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METODOLOGIA  

privindăorganizareaăşiădesf<şurareaăexamenelor de finalizare a studiilor: examene 
deălicenY</disertaYieălaăFacultateaădeăŞtiinYeăEconomice 

 
I.ăDispoziYiiăgenerale 

Art.1. Examenul de finalizare a studiilor deălicenY<ăşiădeămasterat din cadrul Facult<YiiădeăŞtiinYeă
Economice seăorganizeaz<ăînădou<ăsesiuni:ăsesiunea iulie 2016, respectiv sesiuneaădeărestanY<, februarie 
2017 în perioada stabilit<ădeăSenatulăUniversit<Yiiă “ConstantinăBrâncuşi”ă dinăTârgu-Jiu, prin structura 
anului universitar 2016/2017, şiăseădesf<şoar<ăpotrivităprevederilor: 

- Legii EducaYieiăNaYionaleănr. 1/2011 cu modific<rile ulterioare; 
- Legii nr. 288/2004, privind organizarea studiilor universitare; 
- H.G.ănră404/2006ăprivindăorganizareaăşiădesf<şurareaăstudiilorăuniversitareăde masterat; 
- Ordinului nr. 3179/2015 privind aprobarea Metodologiei-cadruădeăorganizareăşiădesf<şurareăaă
examenelorădeălicenY</diplom<ăşiădisertaYie; 
- Regulamentului privindă organizareaă şiă desf<şurareaă exameneloră deă finalizareă aă studiiloră înă
cadrul Universit<Yiiă“ConstantinăBrâncuşi”ădinăTârguăJiu:ăexameneădeăabsolvire/licenY</diplom</ 
disertaYie  
- PrezenteiăMetodologiiăprivindăorganizareaăşiădesf<şurareaăexamenuluiădeăfinalizareăaăstudiiloră
la Facultatea deăŞtiinYeăEconomice. 
- Procedurii Antiplagiat a Universit<Yiiă “Constantină Brâncuşi”ă dină Târgu-Jiu prin utilizarea 
serviciului Sistemantiplagiat.ro 

 
Art.2. Studiile universitareă deă licenY<ă seă încheieă cuă Examen de LicenY<.ă AbsolvenYii care au 

promovat examenul deălicenY<ăprimesc Diplom<ădeăLicenY<ăîn care seăspecific<ătitlul acordat, domeniul 
de studii, programulă deă studii,ă formaă deă înv<ț<mânt,ă durataă studiiloră şiă num<rulă deă crediteă deă studiiă
transferabile.ăAbsolvenYiiăcareănuăauăpromovatăexamenulădeă licenY<ăprimesc,ă laăcerere,ăun certificat de 
studii universitareăşiăoăsituaYieăşcolar<.ăEiăpotăsusYineăexamenulădeălicenY<ăîn oricareăalt<ăsesiune,ăcuăplata 
deă c<treă candidată aă cheltuieliloră deă examinareă stabiliteă de SenatulăUniversit<Yiiă „ConstantinăBrâncuşi”ă
Târgu Jiu. 

Art.3. Studiile universitare de Masterat se încheie cu susYinereaăuneiăDisertaYii.ăAbsolvenYiiăcareă
auăpromovatădisertaYiaăprimescăDiplom<ăde Master. 

Art.4. Taxaă pentruă susYinereaă examenuluiă deă licenY</disertaYie în anul 2016 este conform<ă cuă
Regulamentul taxelor din Universitatea Constantin Brâncuşiăaprobatăde Senatulăuniversit<Yii pentru anul 
universitar 2015-2016 în timp ce susYinereaăsauărepetareaăexamenuluiădeăfinalizareăaăstudiilorăîn sesiunea 
deărestanY<ăstabilit<ădeăSenatulăUniversit<Yiiă“ConstantinăBrâncuşi”ădinăTârgu-Jiu, prin structura anului 
universitar 2016/2017, seăpoateărealizaănumaiăcuăachitareaătaxeiăprev<zut<ăîn Regulamentul taxelor din 
UCB valabil la data susYinerii examenului, indiferent de statutul candidatului in perioada de şcolarizareă
(bugetat/tax<). 

Art.5. Oăprob<ăpromovat<ăîntr-oăsesiuneăanterioar<ăpoateăfiărecunoscut<ănumaiăpe baz<ădeăcerereă
scris<,ăcuăaprobareaăConsiliuluiăfacult<Yii. 

Art.6. Exameneleă deă licenY<ă şiă deă disertaYieă seă desf<şoar<ă pentruă absolvenYii 
specializ<rilor/programeloră deă studiiă acreditateă şiă pentruă specializ<rileă dină acelaşi profil/domeniu sau 
domeniiăînruditeăcuăspecializ<rile/programeleădeăstudiiăacreditate. 

Art.7. Diplomeleă pentruă absolvenYiiă careă auă promovat,ă dup<ă caz,ă examenulă de licenY<ă şiă deă
disertaYieăseăelibereaz<ăprinăBiroul Acte de Studii dinăcadrulăUniversit<ții.ăOdat<ăcuădiplomaădeăstudii 
universitareăseăvaăelibera,ăînămodăgratuit,ăsuplimentulălaădiplom<. 
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II.ă ÎNSCRIEREAă CANDIDAXILORă ÎNă VEDEREAă SUSXINERII EXAMENULUI DE 
FINALIZARE A STUDIILOR 

Art.8. (1)ăOrganizareaăşiădesf<şurareaăexamenelor de finalizare a studiilor se realizeaz<ăînădou<ă
sesiuni: 

a) sesiunea iulie 2016 - în perioada 04-10 iulie 2016, conform structurii anului universitar 2015-
2016; 

b) sesiunea de restantă, februarie 2017 - înă perioadaă stabilit< de Senatul UCB prin structura 
anului universitar 2016-2017, pentruă absolvenYiiă care au susYinut, dar nu au promovat examenul de 
finalizare a studiilor din prima sesiune sau nu s-au prezentat. 

(2) Inscrierea seărealizeaz<ăcuăcelăpuYină10ăzileăînainteăde începerea examenului în perioada 17-23 
iunie 2016,ăpeăbaz<ădeăcerereăscris<ăînsoYit<ădeădosarulădeăînscriere, prezentate laăsecretariatulăfacult<Yiiă
deăfiecareăabsolvent.ăÎnăcerereăseăprecizeaz<,ădac<ăesteăcazul, proba I promovat<ăînăsesiunile anterioare 
ale examenului de finalizare a studiilor pentru care seăsolicit<ărecunoaşterea. 

Art.9. LaăexamenulădeălicenY<ăşiădisertaYieăseăpotăînscrieăabsolvenYii proprii dinăpromoYiaă2016 şiă
dinăpromoYiileăanterioare (inclusivăabsolvențiiă studiilorădeă lung<ădurat<,ăconformăLegiiă înv<Y<mântuluiă
nr. 84/1995) pentruătoateăprogrameleădeăstudiiădeălicenY<ăşiămasteratăorganizateădeăfacultate,ăprecumăşiă
absolvenYiăaiăaltorăinstituYiiădeăînv<Y<mântăautorizateăsauăacreditateăînăcondiYiileăreglement<rilorălegale. 

Art.10. (1) Conduc<toriiăştiinYifici asigur<ăevaluareaălucr<rilor înaintea perioadei de înscriere la 
examenul de finalizare astfel încât la înscriere candidatulăs< dispun< de referatul de apreciere precum si 
Procesulă verbală deă controlă ală originalit<Yiiă lucr<riiă (Anexaă 1ă dinăPROCEDURA ANTIPLAGIAT prin 
utilizarea serviciului Sistemantiplagiat.ro) 

(2) In cazul în care conduc<torul ştiinYificăstabileşte c< lucrarea de licenY</disertaYie îndeplineşte 
condiYiileă pentruă susYinere şi prezentare în cadrul Examenului de finalizare a studiilor, întocmeşte un 
referat (Anexa 1), prin care apreciaz< conYinutul, valoarea ştiinYific< a lucr<rii,ămodulă deă abordareă şi 
relevanYa studiului întreprins din perspectiva corespondenYei dintre tema lucr<rii si competentele 
absolventului dobândite prin preg<tirea de specialitate corespunz<toare programului de 
studiu/domeniului absolvit acordând aviz Favorabil pentru verificarea originalit<ții lucr<rii si ulterior 
înscrierea absolventului la examenul de finalizare a studiilor. Referatul de apreciere însoYeşte lucrarea la 
depunerea dosarului de înscriere si este valabil doar pentru sesiunea de examene pentru care a fost 
eliberat. 

(3) Lucr<rileă deă licenț</disertaYie vor fi verificate de sistemul antiplagiat conform Procedurii 
Antiplagiat prin utilizarea serviciului sistemulantiplagait.ro,ă doară dup< eliberarea Referatului de 
apreciere din partea conducătorului ştiinţific; 

(4) înăurmaăacesteiăverific<riăseăelibereaz<ăun Proces verbal de control al originalităţii lucrării 群i 
Avizul coordonatorului privind admiterea lucrării în vederea susţinerii (Anexele 1 群i 2 la 
PROCEDURA ANTIPLAGIAT prin utilizarea serviciului Sistemantiplagiat.ro), care însoYeştescă
lucrarea la depunerea dosarului de înscriereăşiăsunt valabile doar pentru sesiunea de examene pentru care 
au fost eliberate. 

(5)ăConduc<torulăştiinYificăalălucr<riiădeălicenY</disertaYie 群iăautorulăacesteiaăr<spund în solidar de 
asigurarea originalit<Yiiă conYinutuluiă lucr<rii (Anexa 2). SancYiunileă pentruă plagiată şiă pentruă
comercializareaălucr<rilorădeălicenY</disertaYieăsuntăprev<zuteăînăCodulădeăetic<ăal UCB în conformitate 
cuălegislaYiaăîn vigoare. 

Art.11. (1) Înscrierile la examenul de finalizare a studiilor se fac la secretariatul facult<Yii în 
perioada de înscriereăstabilit< prin calendarul de înscriereă群i desf<şurare a examenului, dup< un program 
orar stabilitădeăsecretariată群i afişat la sediul facult<Yii cu cel puYin 14 zile înainte. 

(2) Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, candidatul trebuie s<ă completezeă
cererea tip şiăs<ădepun<ăurm<toareleăacte: 
a) Pentru Examen de licenY<: 

• chitanYaădeăplat<ăaătaxeiăpentruăsusYinereaăexamenului; 

http://sistemulantiplagait.ro/
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• fiş<ădeăînscriereăşiădeclaraYieăpeăpropriaăr<spundere, (Anexa 3); 
• diplomaădeăbacalaureată înăoriginal/adeverinY<ădeă laă instituYiaăde înv<Y<mântă laăcareă esteădepus<ă

diplomaăînăoriginalăşiăcopia legalizat<ăaădiplomei; 
• certificatulădeăcompetenY<ălingvistic<ă(valabilă3ăaniădeălaădata eliber<rii); 
• certificatulădeăc<s<torieăsauădocumentulăcareăatest<ăschimbarea numelui,ăînăcopieălegalizat<ă(unde 

este cazul); 
• certificatulădeănaştereăînăcopieălegalizat<; 
• dou<ăfotografiiăcolorătipăpaşaport; 
• copie xerox B.I. sau C.I. 
• folie plastic. 

 
b) Pentru Examen de disertaYie: 

• chitanYaădeăplat<ăaătaxeiăpentruăsusYinereaăexamenului; 
• fiş<ădeăînscriereăşiădeclaraYieăpeăpropriaăr<spundere (Anexa 4); 
• diplomaădeăbacalaureată înăoriginal/adeverinY<ădeă laă instituYiaăde înv<Y<mântă laăcareă esteădepus<ă

diplomaăînăoriginalăşiăcopia legalizat<ăaădiplomei; 
• diplom<ă deă licenY<ă înă original/adeverinY<ă deă laă instituYiaă de înv<Y<mântă laă careă esteă depus<ă

diplomaăînăoriginalăşiăcopia legalizat<ăaăacesteia; 
• certificatulădeănaştereăînăcopieălegalizat<; 
• certificatulădeăc<s<torieăsauădocumentulăcareăatest<ăschimbarea numelui,ăînăcopieălegalizat<; 
• dou<ăfotografiiăcolorătipăpaşaport; 
• copie xerox B.I. sau C.I; 
• folie plastic. 

(3)ă Lucr<rileă deă licenY</disertaYieă vor fiă depuseă laă secretariatulă facult<Yii într-un exemplar, în 
perioada de înscriere, însoYite deăreferatulădeăapreciereăalăprofesoruluiăcoordonatorăîmpreun<ăcuăProcesul 
verbal de controlă ală originalit<Yiiă lucr<riiă (Anexaă 1ă dină PROCEDURA ANTIPLAGIAT prin 
utilizarea serviciului Sistemantiplagiat.ro) şiăînăcazulăînăcareăesteăîntocmit,ădup<ăverificarea de serviciul 
„Sistemantiplagiat.ro”,ă Avizulă coordonatoruluiă privindă admitereaă lucr<riiă înă vedereaă susYineriiă
(Anexa 2 din PROCEDURA ANTIPLAGIAT prin utilizarea serviciului Sistemantiplagiat.ro). 

Art.12. Cel târziu în prima zi lucr<toare de dup<ăîncheiereaăperioadeiădeăînscriere,ăsecretara şef< 
a facult<Yii  va preda documentele de înscriere ale candidaYilor însoYiteă lucr<rileădeălicenY</disertaYie, pe 
baz<ădeăproces-verbal,ăc<treăsecretarii comisiilor de examinare. 

Art.13. (1) ComponenYa comisiilor de examinare se stabileşte pe programe de studii/domenii 
prină deciziaă Rectoruluiă Universit<Yiiă ,,Constantină Brâncuşi”ă dină Târgu Jiu, la propunerea Consiliului 
facult<Yiiă şiă cuă aprobareaă Senatuluiă UCB. Pentru cazuri de forY<ă major<, membrii comisiilor de 
examinare pot fi înlocuiYi cu supleanYi aprobaYi de Senatul universit<Yii  odat< cu componenYa comisiilor 
laăpropunereaăConsiliuluiăfacult<Yii. 

(2) Conform Legii EducaYiei NaYionale nr.1/2011,ăpreşedintele,ămembrii şiăsecretarulăcomisiiloră
de examinare nu se pot afla cuăceiăevaluaYiăsauăîntreăei,ăînărelaYiiădeăsoYi,ăafiniăşiărudeăpân<ălaăgradulăală
III -lea inclusiv. Evitarea incompatibilit<Yilor în interiorulă comisiiloră deă examinareă intr<ă înă obligaYiileă
Consiliului facult<Yii care propune componenYa acestora. Evitarea incompatibilit<Yilor între membrii 
comisiilorădeăexaminareăşiăcandidaYi, rezultate din declaraYiile membrilor comisiilor (Anexa 5), depuse 
dup< consultareaă listeloră cuă candidaYii înscrişi la examenul de finalizare a studiilor, intra înă obligaYia 
decanului. 

Art.14. (1) Preşedinteleă împreun<ă cuă secretarulă fiec<rei comisii au obligaYia de a verifica 
documentele depuse la dosar pentru fiecare candidat înscris.  

(2) In cazul candidaYilorăabsolvenYiăaiăaltorăinstituYii,ălucr<rileăsuntăevaluateăşi de cadre didactice 
de specialitate desemnate de directorii departamentelor de specialitate aleă facult<Yii la solicitarea 
Preşedintelui de comisie, fiind supuse inclusiv procesului deă verificareă aă originalit<Yiiă prină serviciulă
Sistemantiplagiat.ro, rezultatulăevalu<rii (avizăfavorabil/nefavorabil)ăfiindăafişatăînătermenădeă5ăzileădeălaă
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încheierea perioadei de înscriereă şiă cuă celă puYină 5ă zileă înainte de începerea examenului de finalizare. 
CandidaYiiă respinşiă pierdă dreptulă deă aă seă prezentaă laă probaă respectiv<.ă Eiă voră refaceă lucrareaă înă bazaă
observaYiilorăformulateăîn documentele întocmite, putându-se prezenta la oăsesiuneăulterioar<,ăsolicitând 
în acestăsensăoănou< evaluare a lucr<rii.  

(3) În termen de 5 zile de la încheierea înscrierilor,ăComisiaădeăexaminareăprinăPreşedinteleă şiă
Secretarul de comisie, va întocmiăşiăafişaălisteleăcandidaYilorăcareă îndeplinesc condiYiile de a susYine la 
examenulă deă licenY</disertaYie precum şi programarea orar</zile a acestora, în ordine alfabetic<,ă în 
vederea susYinerii examenului (Anexa 6). 

 
III.ăDESF;ŞURAREAăEXAMENULUIăDE LICENX;/DISERTAXIE 

Art.15. Examenele de finalizare a studiilor seăorganizeaz<ăşiăseădesf<şoar<ăpotrivităprevederiloră
prezenteiămetodologiiăşiăaăRegulamentului UCB, aprobate de Senatul Universitar. Metodologiile vor fi 
f<cuteăpublice prinăafişare la sediul facult<Yii si pe site-ul facult<Yii/universit<Yii  imediat dup< aprobarea 
lor. 

Art.16. Laă Facultateaă deă ŞtiinYeă Economice,ă examenulă deă finalizareă aă studiiloră vizeaz<ă
urm<toareleă categoriiă deă examene:ă Examen de LicenYa pentru absolvenYii de studii universitare de 
licenY< şi Examen de DisertaYie pentru absolvenYii  proprii ai programelor de studii universitare de 
masterat. 

Art.17. (1) Laăunăprogramădeăstudii/specializareăexamenulădeăfinalizareăaăstudiilorăseăorganizeaz<ă
şiăseădesf<şoar<ăăînăaceleaşi condiYiiăpentruătoYiăcandidaYii,ăindiferentădeăformaădeăînv<Y<mântăparcurs<ăînă
dou<ăsesiuniădeăexamene:ă 

 - sesiunea iulie 2016; 
 - sesiuneaădeărestanY<, februarie 2017. 
(2) Calendarul de desf<şurare a Examenului de finalizare a studiilor licenY</disertaYie, organizat 

este stabilit prin structura anului universitar: 
Calendarul desfăşurării examenului de licenţă/disertaţie, sesiunea iulie 2016  
- 17.06.2016 – 23.06.2016 - ÎnscriereaăcandidaYilor; 
- 04.07.2016 – 10.07.2016 – SusYinereaăexamenelor de finalizare a studiilor. 
Calendarul desfăşurării examenului de licenţă/ disertaţie, sesiunea de restante va fi stabilit de 

SenatulăUniversit<Yiiă“ConstantinăBrâncuşi”ădinăTârgu-Jiu, prin structura anului universitar 2016/2017. 
Art.18. FacultateaădeăŞtiinYe Economice organizeaz< Examen de LicenY< pentruăabsolvenYi de 

studii universitareă deă licenY<, formaă deă înv<ț<mântă cuă frecvenț<ă 群iă laă distanț<,ă programele de studii: 
Finanţe şi Bănci, Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Contabilitate şi informatică de gestiune 
şi Management, constândăînăsusYinereaăaădou<ăprobeă(oral),ărespectiv: 

- Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 
- Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. 

Art.19. (1) Proba 1 a Examenului de LicenY<, presupune evaluarea cunoştinYelor fundamentale 群i 
de specialitate ale candidaYilor dină4ădisciplineă(1ădisciplin<ăfundamental<ăşiă3ădeăspecialitate, discipline 
prev<zuteăînăplanulădeăînv<Y<mântăalăprogramului de studii al promoYieiă2016 ca discipline obligatorii). 
Aceste discipline sunt propuse de Consiliile departamentelor care coordoneaz< programele de studii 
respective şiăaprobateădeăConsiliulăfacult<Yii. 

(2) Tematicile de examen împreun<ăcuăbibliografiaădisciplinelorăevaluateălaăProba 1, întocmite de 
departamentele de specialitate cu aportul titularilor de disciplin<, aprobate cu celăpuYină3ăluniăînainteădeă
susYinereaă probeiă deă Consiliulă facult<Yiiă suntă disponibileă în format digital la departamentele de 
specialitate, la secretariat şi afişate la avizier în sediul facult<Yii.  

(3)ăBileteleădeăexamenăpentruăProbaă1ăconYinăcâteăunăsubiectăpentruăfiecareădisciplin<.ăAcestea se 
concep în prima zi de desf<şurare a Probei 1, înainte de începerea acesteia, într-unănum<răegalăcuăoădat<ă
şiă jum<tateă num<rul maxim de candidaYi programaYi a fi examinaYi într-o zi, de c<tre membri de 
specialitate ai comisiei de examinare, acoperind întreaga tematic< aprobat<;ă seă contrasemneaz<ă deă
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preşedintele comisiei. Biletele sunt gestionate pe parcursul examenului de secretarul comisiei, acestea 
fiindăvalabileăşiăpentruăsesiuneaădeărestanYe. 

 (4) Membrii de specialitateă aiă comisieiă deă examinareă auă obligaYiaă deă aă evaluaă cunoştinYeleă
candidaYilor la examenul de finalizare a studiilor înămodăcorectăşiăobiectiv; 

(5) Fiecare dintre membrii comisiei consemneaz< într-un formular tipizat detalii privind 
desf<şurarea examenului: biletele extrase de candidaYi, complexitatea r<spunsurilor date de candidaYi, 
notele acordate (de la 10 la 1), etc. asumate prin semn<tur< (Anexa 7), 

(6) Rezultatele finale ale probei 1 seă consemneaz<ă într-un proces-verbal întocmit de secretarul 
comisieiăşiăsemnatădeătoți membrii comisiei (Anexa 8). 

(7) Notaăfinal<ăpentruăproba 1 pentru fiecare candidat seăcalculeaz<ăcaămedieăaritmetic<ăaănoteloră
atribuite de c<tre membrii de specialitate ai comisiei de examinare,ă cuă dou<ă zecimaleă f<r<ă rotunjire 
(Anexa 9).  

(8) CandidaYii care au obYinut minim nota 5,00 sunt promovaYi la prima proba şi sunt programaYi 
pentru susYinerea probei 2 (Anexa 10). 

Art.20. (1) Proba 2 a Examenului de LicenY< ,,Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă” 
const<ăîn evaluarea prin note de la 10 la 1 de c<tre membrii comisiei de examinare (inclusiv preşedintele 
comisiei) a Lucr<rii deă licenY< din perspectiva formei, conYinutului ştiinYific şiăaă relevanYei rezultatelor 
obYinute în urma studiuluiărelativălaătemaăabordat<, a modului înăcareăcandidatulăîşi prezint< lucrarea, dar 
şiăa competenYelor pe care acesta le deYine în specializarea/domeniul corespunz<toare programului de 
studiu absolvit necesare elabor<rii lucr<rii respective. Lucrareaăvaăfiăelaborat<ăînăacordăcuăGhidul privind 
elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie. (Anexa 17). 

(2) Membrii comisiei de examinare au obligaYia de aă cunoaşteă conYinutulă lucr<rilorăde licenY< 
evaluate, aăreferatelorădeăapreciereăîntocmiteădeăcoordonatoriiăştiinYifici şi a Procesului verbal de control 
alăoriginalit<Yiiălucr<rii, de a apreciaăvaloareaăreal<ăaăacestoraăşiădeăaătestaăcapacitateaăabsolvenYilorădeăaă
fiăelaboratăeiăînşişiălucr<rileăprezentate. 

(3) Secretarul comisiei va consemna detaliat, pe un formular tipizat întocmit pentru fiecare 
absolvent,ă întreb<rileă comisieiă şiă r<spunsurileă candidatului precumă şi notele acordate individual de 
membrii comisiei, precumă群iănotaăfinal< aăprobeiă2ăasumateăprinăsemn<turaădeămembriiăcomisiei (Anexa 
11). 

(4) Notaă final< pentru proba 2 „Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă”ă seă calculeaz<ă caă
medie aritmetic<ăaănotelor atribuite de membrii comisiei,ăcuădou<ăzecimaleăf<r<ărotunjire (Anexa 12).  

(5)ăNotaăminim<ădeăpromovareăaăprobeiă2ăesteă5,00. 
Art.21. (1) Nota de finalizare a Examenului de LicenY< este media aritmetica a notelor obYinute 

la cele doua probe: Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate si Proba 2 – 
Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (Anexa 13). 

(2) Nota minim< de finalizare a Examenului de LicenY< este 6,00. 
Art.22. Facultatea deăŞtiinYe Economice organizeaz< Examen de DisertaYie pentruăabsolvenYiiă

proprii ai programelor de studii universitare de masterat organizate in domeniile FinanYe, Contabilitate, 
Administrarea Afacerilor si Management, constând in susYinerea unei singure probe: – Prezentarea şi 
susţinerea Disertaţiei. 

Art.23. (1) Proba Examenului de DisertaYie ,,Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie”ă
const<ăîn evaluarea prin note de la 10 la 1 deăc<tre membrii comisiei de examinare (inclusiv preşedintele 
comisiei) a Lucr<riiădeădisertaYieădinăperspectiva formei, conYinutului ştiinYific si a relevanYei rezultatelor 
obYinute in urma studiului relativ la tema abordata, a modului inăcareăcandidatulăîşi prezint< lucrarea, dar 
şiă aăcompetentelor pe care acesta le deYine in specializarea/domeniulă corespunz<toare programului de 
studiu absolvit necesare elabor<rii lucr<rii respective. 

(2) Membrii comisiei de examinare au obligaYia de aăcunoaşteăconYinutulălucr<rilorădeădisertaYieă
evaluate si a referatelorădeăapreciereăîntocmiteădeăcoordonatoriiăştiinYifici,ădeăaăapreciaăvaloareaăreal<ăaă
acestoraăsiădeăaătestaăcapacitateaăabsolvenYilorădeăaăfiăelaboratăeiăînşişiălucr<rileăprezentate. 
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 (3) Secretarul comisiei va consemna detaliat, pe un formular tipizat întocmit pentru fiecare 
absolvent,ă întreb<rileă comisiei,ă r<spunsurile candidatului. notele acordate individual de membrii 
comisiei,ăprecumă群i notaăfinal< asumateăprinăsemn<turaădeămembriiăcomisiei (Anexa 14). 

(4)ăNotaă final<ăpentruăprobaă„Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie”ăseăcalculeaz<ăcaă
medie aritmetic<ăaănotelorăatribuiteădeămembriiăcomisiei (Anexa 15).  

(5)ăNotaăminim<ădeăpromovareăesteă6,00. 
(6) Nota de finalizare a Examenului de DisertaYieă esteă notaă final< a probei Prezentarea şi 

susţinerea lucrării de disertaţie” (Anexa 16). 
Art.24. Nota de finalizare a examenului de Licenț</Disertație,ă precumă 群i notele finale pentru 

fiecareădintreăprobeăseăcalculeaz<ăcuădou<ăzecimale,ăf<r<ărotunjire. 
Art.25. (1) Secretarulă comisieiă comunic<ă Rezultateleă fiec<reiă probeă prină afişareă laă sediulă

facult<YiiăînăziuaăsusYineriiăexamenuluiăşiădepune la secretariat imediat dup< finalizarea fiec<reiăprobeă群i a 
examenului situația centralizat< a rezultatelor. 

(2) La sfârşitul fiec<rei probe, rezultatele obYinute de candidaYi se completeaz< de secretarii 
comisiilor în Cataloagele examenului de finalizare a studiilor, şi se contrasemneaz< de pre群edinte 群i 
ceilalți membri ai comisiei. Cataloageleăseăavizeaz< de Decan. 

(3) Secretariatul facult<Yiiăasigur< afişarea rezultatelor pe pagina web a facult<Yii la cel mult o zi 
lucr<toare de la finalizarea fiec<reiăprobeăşi a examenului de finalizare a studiilor. 

(4)ăRezultateleăobYinuteălaăprobeleăoraleănuăpotăfiăcontestate. 
(5)ăEventualeleăcontestaYiiăînăleg<tur<ăcuăorganizareaăşiădesf<şurareaăexamenuluiădeăfinalizareăaă

studiilorăseădepunălaăSecretariatulăFacult<țiiăcareăaăorganizatăexamenulăşiăseărezolv<ăînătermenădeă48ăoreă
deă laă dataă depuneriiă contestaYiiloră deă c<treă Comisiaă deă analiz<ă aă contestaYiilor,ă numit<ă deă Senatulă
Universit<Yiiă „Constantină Brâncuşi”ă dină Târgu-Jiu.ă ContestaYiileă seă rezolv<ă exclusivă laă nivelulă
universit<Yiiăşiărezultatulădatădeăaceastaăcomisieăr<mâneădefinitiv. 

Art.26. (1) Secretarul comisiei de examinare întocmeşte,ă dup< fiecare sesiune, Dosarul 
Examenului de Licenţă/Disertaţie pentru programul de studiu respectiv conform opisului primit de la 
secretarea şef< a facult<Yii precumă 群i Raportul privind organizarea Кi desfă群urarea examenului de 
finalizare a studiilor. 

(2) Dosarul Examenului de LicenY</DisertaYie conYinând toate documentele ce au stat la baza 
organiz<rii si desf<şur<rii Examenului de finalizare a studiil or precum si toate documentele întocmite pe 
parcursul examenului pentru fiecare program în parte,ă însoYită deă dosareleă absolvenYilor 群i Raportul 
privind organizarea Кi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor se vor depune la secretara şef< 
a facult<Yiiăcel târziu dup< dou< zile lucr<toare de la finalizarea examenului peăbaz< de proces-verbal. 

 
IV.ăDISPOZIXIIăFINALEăŞIăTRANZITORII 
Art.27. (1)ă Prezentaămetodologieă seă aplic<ă începând cu celeă dou< sesiuni ale promoției 2016 

(iulie 2016 şiăfebruarie 2017),ăinclusivăpentruăabsolvenYiiăpromoYiilor anterioareăcareănuăauăsusYinutăsauă
nu au promovat examenul de licenY</disertaYie pân<ălaăintrarea sa în vigoare. 

(2)ăOriceăreglementareă intern<ăcontrar<,ăanterioar<ăprezenteiămetodologiiăprivind examenele de 
finalizare a studiilor la Facultatea de 訓tiințe Economice din cadrul Universit<ții „ConstantinăBrâncu群i”ă
din Târgu-Jiu,ăseăabrog<. 

Art.28. Prezenta Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a 
studiilor la  Facultatea de Йtiințe Economice a fost aprobată în Кedința Consiliului Facultății din data 
de 2.12.2015, şi avizată de Consiliul de Administrație în Кedința din data de 04.01.2016.  

 
 

DECAN, 
Prof.univ.dr. Rabontu Cecilia Irina 
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Anexa 1 
REFERAT  

PRIVINDăLUCRAREAăDEă………………ă(LICENX;/DISERTAXIE) 
  

AăABSOLVENTULUI/ăABSOLVENTEIă…………………………………………………………............ 
 
DOMENIUL/PROGRAMULăDEăSTUDIUă………………………………………………………………. 
 
PROMOXIAă………………………… 
 
1.ăTitlulălucr<riiă
……………………………………………………………………….………….…….................................... 
…………………………………………………………………………………………………….…………ă 
2.ăStructuraălucr<riiă
……………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………….………………………………………..……………………
…………………………….…………………………………………………………………………..………….…
……………………………………………………………………….…………..………...…………………………
………….……………...………………………………………………………………….…….…………ă 
3. Aprecieri asupra conținutului lucr<riiă- mod de abordare, complexitate, actualitate, deficiențe.  
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
4.ăAprecieriăasupraăvaloriiăștiințificeăaălucr<riiăă- aspecte legate de calitatea 群i diversitatea surselor consultate, 
modul în care absolventul a prelucrat informațiile din surse teoretice, respectarea cerințelor de redactare 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
5. Concluzii - seă apreciaz<ă concordanțaă dintreă titlulă lucr<riiă 群iă conținut,ă valoareaă lucr<riiă întocmite,ă relevanț< 
studiului, competențele absolventului.  
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
6. Aviz ………………………(Favorabil/Nefavorabil) pentru susținereaălucr<riiăînăcadrulăexamenuluiădeăfinalizareă
aăstudiilor,ăsesiunea………………………… 
 
Data:_____________________                                                                   

 Coordonator științific, 
Nume si prenume_________________________ 

Semnatura _________________________ 
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Anexa 2 

DeclaraYiiăprivindăr<spundereaăînăsolidarăpentruăasigurareaăoriginalit<Yiiălucr<rilordeălicenY</disertaYie. 

 
 
 
 
 

DECLARAXIEăPEăPROPRIEăR;SPUNDEREă 
– ABSOLVENT - 

  
 
 Subsemnatul(a),……………………………………………………………………………………. 
absolvent(<)ă al(a)ă ……………………………………………………,ă dină cadrulă Universit<ții 
”Constantină Brâncu群i ” dină Târguă Jiu,ă programulă deă studii………………………………,ăă
promoția……………,ă candidată laă susținerea public<ă aă lucr<riiă deă licenț</disertație, 
sesiunea………………ă declară peă propriaă r<spundereă c<ă lucrareaă cuă titlulă
………………………………………………………………ă
…………………………………………………………………………..elaborat<ă subă conducereaă
群tiințific< a………………………………………………………………………,ă esteă rezultatulă munciiă
mele, pe baza informațiilor obținute din surse bibliografice pe care le-am citat 群i le-am menționat în note 
群i în bibliografie. Cunoscând prevederile legale privind falsul în declarații (art. 326 Cod Penal, precum 群i 
art. 143, alin.ă 4ă dină legeaă nr.ă 1/2011)ă ă declară c<ă lucrareaă nuă conține plagiat, în toate formele lui, nu 
încalc<ă drepturileă deă proprietateă intelectual<ă aleă cuiva,ă persoanaă fizic<ă sauă juridic<ă 群i nu a mai fost 
prezentat<,ă parțial sau în întregime, vreunei instituții de înv<ț<mânt superior în vederea obținerii unui 
grad didactic sau titlu 群tiințific. 
 
  
     
 
 
 Data,                                                            Absolvent,  
………………………………………ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă   ………………………………… 
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DECLARAXIEăPEăPROPRIEăR;SPUNDEREă 
- COORDONATOR - 

 
 
  Subsemnatul(a)……………………………….……………………………,ă coordonatoră 群tiințific 

ală lucr<riiă deă licenț</disertație cu titlul 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………........,ă elaborat<ă deă

absolventul(a)……………………………………….,ă promoția……………………………….,ă declară c<ă

nu am cuno群tinț< c<ă lucrareaă esteăplagiat<ă 群i cunosc prevederile art. 143, alin. 4 din legea nr. 1/2011: 

"Îndrumătorii lucrărilor de licență, de diplomă, de disertație Кi de doctorat răspund în solidar cu autorii 

acestora de asigurarea originalității conținutului acestora". 

 

 
 
 
 

Data,         Coordonator 群tiințific, 
………………..            
               ………………………………………. 
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Anexa 3 

 
Fi群< de înscriere la examenul de licenț<  

Nr._________ din __________  
 

 
 
 

FIŞ;ăDEăÎNSCRIERE 
LAăEXAMENULăDEăLICENX; 

 
Subsemnatul (a) ________________________________________________________, fiul(ca) 

lui ___________ 群i ală(a)ă____________,ăn<scut(<)ăînălocalitatea___________ăjudeYulă_____________laă
dataă deă _____________,ă domiciliată înă _____________,ă judeYulă ___________ă
str._______________________, nr.__________ bl._____________  sc._____ ap.___________, 
tel.__________________ă C.I.ă seriaă _______ă nr.ă ___________,ă ă absolvent(<)ă ală (a)ă Universit<Yiiăă
„Constantină Brâncuşi”ă dină Târgu-Jiu,  Facultateaă ă deă ă ŞtiinYeă Economice, programul de studiu 
_________________________,ă promoYiaă _______,ă v<ă rogă s<-miă aprobaYiă înscrierea  la examenul de 
licenY<ăsesiuneaăă……………….. 
 MenYionezăc<ăam/nu am  maiăsusYinutăproba 1 a examenului de finalizare a studiilor constând în 
prob<ăscris<ădeăevaluareăaăcunoştinYeloră fundamentaleăşiădeăspecialitateă înăsesiuneaă____________,ăpeă
care am promovat-o cu nota ________. În acest sens, anexeză laă prezentaă fiş<ă deă înscriere,ă adeverinYaă
eliberat<ădeăinstituYiaălaăcareăamăsusYinutăaceast<ăprob<.  
 Pentru proba 2 a examenului de finalizare a studiilor, depun într-unăexemplarălucrareaădeălicenY<ă
cu titlul:_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
elaborat<ăsubăcoordonareaăştiinYific<ăaădomnului/doamnei:ă_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 Data,        Semn<tura, 
 
 
 
 
       Doamneiă Decană ală Facult<Yiiă deă ŞtiinYeă Economiceă dină cadrulă Universit<țiiă ”Constantină
Brâncu群i”ădinăTârgu Jiu 
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Anexa 4 
Fiş<ădeăînscriereălaăexamenulădeădisertatieă 

 
 

Nr._________ din __________  
 

 

FIŞAăDEăÎNSCRIERE 
LAăEXAMENULăDEăDISERTAXIE 

 
 

Subsemnatul (a) __________________________________________________ 
fiul(ca)ă lui___________şiă ală (a)ă ____________,ă n<scut(<)ă înă localitatea___________ă judeYulă
_____________laă dataă deă _____________,ă domiciliată înă ________________,ă judeYulă _____________ă
str.________________ bl._____  sc._____ ap.___________, tel.__________________ C.I. seria 
_______ nr. ___________,  absolvent(<)ă ală (a)ă Universit<Yiiă ă „Constantină Brâncuşi”ă ă Târguă Jiu,ăă
Facultateaă ă deă ă ŞtiinYeă ă Economice,ă ciclulă IIă - studii universitare de masterat, Programul de 
studiu_________________________________,ă promoYiaă _______,ă v<ă rogă s<-miă aprobaYiă înscriereaă laă
examenulădeădisertaYie,ăsesiuneaăă………………...  
 MenYionezăc<ădepunăîntr-unăexemplarălucrareaădeădisertaYieăcuătitlul:ă 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________ 
CoordonatorăştiinYific:ă___________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 Data,        Semn<tura, 
 
 
 
 
 
DoamneiăDecanăalăFacult<YiiădeăŞtiinYeăEconomiceădinăcadrulăUniversit<țiiă”ConstantinăBrâncu群i”ădină

Târgu Jiu 
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 Anexa 5 
DeclaraYiileăprivindăincompatibilitateaădintreămembriiăcomisiiloră群iăcandidațiiăînscri群iălaă

examenul de finalizare a studiilor 

 

DeclaraYie 

 

 

 

 

Subsemnatul _________________________________________, cadru didactic 

titularălaăFacultateaădeăŞtiinYeăEconomice, avândăcalitateaădeăpreşedinte/membru/secretară

în comisia de finalizare a studiilor, sesiunea ______________________________, 

programulă deă studiu________________________,ă înă urmaă consult<riiă listeloră

candidaYilorăînscrişiălaăexamenulădeăfinalizareăaăstudiilor,ădeclarăpeăpropriaăr<spundereăc<ă

nuăamăprintreăaceştiaăsoYi,ărude sauăafiniăpân<ălaăgradulăalăIII-lea inclusiv. 

 

 

 

 

Data,        Semn<tura, 
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 Anexa 6  
Formulare tipizate cu detalii privind desf<şurarea examenului 

 

COMISIAăDEăEXAMENăDEăLICENX;/DISERTAXIEă– sesiuneaă…………………….. 
StudiiăuniversitareădeăLICENX;/MASTERAT     
Programădeăstudiu:ă………………………….. 

 
 

LISTAăCANDIDAXILORăCAREăAUăDREPTULăS;ăSEăPREZINTEăLAă
EXAMENULăDEăLICENTA/DISERTAXIE 

   
 

Nr crt. NUMELEăŞIăPRENUMELE 
 

PROMOXIA 

1.    
2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

 
 

 

 

 
  Preşedinte comisie,                                          Secretar comisie, 
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Anexa 7 

COMISIAăEXAMENULUIăDEăLICENX;ă– sesiunea  ...................... 

STUDIIăUNIVERSITAREăDEăLICENX; 

FORMAăDEăÎNV;X;MÂNTăIF 

Program de studiu: .................................. 

 

SITUAXIE 

Întocmită azi .................................... cu ocazia evaluării la Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor 
fundamentale şi de specialitate 

Disciplina: ............................................. 

 

NR. 

CRT. 

NUMELEăŞIă
PRENUMELE 

CANDIDATULUI  

ORA 

EXTRAGERE 

BILET 

NR. 

BILET 
R;SPUNS NOT; OBSERVAXII 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

 

           EXAMINATOR,                        SECRETAR, 
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Anexa 8 
 
 

UNIVERSITATEAă„CONSTANTINăBRÂNCUŞI”ăDINăTÂRGU-JIU                              EXAMENăDEăLICENX; 
FACULTATEAăDEăŞTIINXEăECONOMICE                                                                         SESIUNEA .................... 

Program de studiu: .......................................... 
Forma de înv<Y<mânt:ăIF                                                                       

                                                        
PROCES – VERBAL nr.ă…… 

Încheiatăaziă.......................ăcuăocaziaădesf<şur<riiăprobeiă1ăaăexamenuluiădeălicenY<:ă 
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

 

Nr. 
crt. 

               
                    Disciplina 

 
 

Numeleăşiăprenumeleăcandidatului 

 
Disciplina fundamentala 1 

 

 
Disciplina de specialitate 1 

 
Disciplina de specialitate 2 

 
Disciplina de specialitate 3 

 
 
 

Media 
Nr. 
bilet Nota Semn<turaă

examinator 
Nr. 
bilet Nota Semn<turaă

examinator 
Nr. 
bilet Nota Semn<turaă

examinator 
Nr. 
bilet Nota Semn<turaă

examinator 

1.                
2.               
3.               
4.               
5.               

ComisiaădeălicenY<:ă 
 

Preşedinte:   
 
Membri :                                                                 

 
Secretar:   
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Anexa 9 
 
COMISIAăDEăEXAMENăDEăLICENX;ă– sesiunea .................. 
Program de studiu: ......................................................................... 

Formaădeăînv<Y<mânt:……….IF /ID 

                                                                                                                   Avizat, 

                                                                                                                DECAN 

EXAMENăDEăLICENX; 

Sesiunea .......................... 

Data: ............................... 

C A T A L O G 

Proba 1 - EvaluareaăcunoştinYelorăfundamentaleăşiădeăspecialitate 

 

Nr. 
crt. 

Numeleăşiăprenumele Nota 

Semn<tura 

secretar 
comisie 

Rezultatul 

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

6.  
    

7.  
    

 

Preşedinteleăcomisiei,                                                           Membrii comisiei:  
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Anexa10 

 
COMISIAăDEăEXAMENăDEăLICENX;ă– sesiunea ................... 

Program de studiu: ........................... 

Formaădeăînv<Y<mântăIF/ID 

ProgramareaăcandidaYilorăpentruă 

Proba 2 – Prezentareaășiăsusținereaălucr<riiădeălicenț< 

 

Sala: ............. 

Data:  ............... 

ORA  .............. 

 

NR. 

CRT. 
NUMELEăŞIăPRENUMELE 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

Not<: 

CandidaYiiălaăexamenulădeălicenY<ăvorăfiăprezenYiăcuăcelăpuYină15ăminuteăăînainteădeăoraălaăcareăsuntăprogramaYi 

PreşedinteăcomisieălicenY<,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSecretar, 
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Anexa 11 

 
COMISI AăDEăEXAMENăDEăLICENX;ă– sesiunea .............. 
Program de studiu ................................................ 

  
 

PROCES-VERBAL Nr. ___/_________________ 
încheiatăcuăocaziaăprezent<riiăşiăsusYineriiăLucr<riiădeălicenY< deăc<treă 

absolventul (a) __________________________________ 
 
 

1.ăTEMAăLUCR;RII: 
 
 
2.ăCOORDONATORăŞTIINXIFIC:__________________ 
 
3.ăORAăÎNCEPERIIăPREZENT;RIIăLUCR;RII:ă____ 

 
4.ăÎNTREB;RIăALEăCOMISIEI: 
 

 
 
 
 
 

5.ăR;SPUNS: 
 
 
 
 
 
 
 

Notele acordate de membrii comisiei:   
 MEMBRII COMISIEI Nota  Semn<tura 

1.      
2.      
3.          
4.      

 
  6.ăMEDIAăACORDAT;ăDEăCOMISIE:ăă.................. 

 
 
 
 
 
 

Preşedinte,       Secretar, 
 

Data: ............................ 
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Anexa 12 
 
COMISIAăDEăEXAMENăDEăLICENX;ă– sesiunea .................................. 

Domeniul: ....................... 
Program de studiu: ..................................... 

Formaădeăînv<Y<mânt:ă………..IF/ID 

 

                                                                                                                    Avizat, 

                                                                                                                 DECAN 

EXAMENăDEăLICENX; 

Sesiunea ............................ 

Data: ......................... 

C A T A L O G 

Proba 2 – Prezentarea şiăsusYinereaălucr<riiădeălicenY< 

 

Nr. 
crt. Numeleăşiăprenumele Nota 

Semn<tura 

secretar 
comisie 

Rezultatul 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 

Preşedinteleăcomisiei,                                                        Membrii comisiei:  
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Anexa 13 
 
COMISIAăDEăEXAMENăDEăLICENX;ă– sesiune .................. 
Domeniul: ............................ 
Program de studiu: ...................................... 

Formaădeăînv<Y<mânt:ăIF/ID 
 

REZULTATELE  
EXAMENULUIăDEăLICENX;ă 

 

Nr. 
crt. 

Numeleăşiă
prenumele 

absolventului 
 

Nota evaluarea 
cunoştinYeloră

fundamentaleăşiădeă
specialitate 

 

Nota 
susYinereaă
lucr<riiădeă

licenY< 
 

MediaăexamenuluiădeălicenY< 
Rezultatul 

 

1.      
2.      

 
Preşedinteleăcomisiei,ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă  Membrii comisiei: 

 
                        Secretar comisie, 
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Anexa 14 

 
COMISIAăDEăEXAMENăDEăDISERTAXIEă– sesiunea ...................... 

Programădeăstudiu:ă………………………. 

 

 

PROCES-VERBALăNr.ă…/………… 

încheiat cu ocazia prezent<riiăşiăsusYineriiăLucr<riiădeădisertaYie deăc<treă 

absolventul (a)  ……………………. 

 
1.ăTEMAăLUCR;RII: 
…………………………………………… 
 
2.ăCOORDONATORăŞTIINXIFIC:ă……………………………….. 
 
3.ăORAăÎNCEPERIIăPREZENT;RIIăLUCR;RII:ă____ 

 
4.ăÎNTREB;RIăALEăCOMISIEI: 
 

 
 
 

5.ăR;SPUNS: 
 

 
 
 
 

6.ăAPRECIEREAăLUCR;RII: 
 

 Notele acordate de membrii comisiei:   
 MEMBRII COMISIEI Nota  Semn<tura 

1.      
2.      
3.      

   
7.ăMEDIAăACORDAT;ăDEăCOMISIE:ă_______________ 

 
 

Preşedinte,                      Secretar, 
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Anexa 15 
 
COMISIAăDEăEXAMENăDEăDISERTAXIEă– sesiunea ...................... 
Studii universitare de MASTERAT     
Program de studiu:  

 
 
 

Avizat, 
DECAN 

 
 
 

EXAMENăDEăDISERTAXIE 
Sesiuneaă………………… 

Data:ă……………… 
 

C A T A L O G 
PrezentareaăşiăsusYinereaălucr<riiădeădisertaYie 

 

Nr.  
crt. Numeleăşiăprenumele Nota 

Semn<tur< 
secretar 
comisie 

Rezultatul 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinteleăcomisiei,                                                     Membrii comisiei: 
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Anexa 16 
Rezultatele finale ale probei 1  

COMISIAăDEăEXAMENăDEăDISERTAXIEă– sesiuneaă…………….. 
Studii universitare de ...................... 
Programădeăstudiu:ă……………………………. 

 
           

                                                             RezultateleăobYinuteăla 
PrezentareaăşiăsusYinereaălucr<riiădeădisertaYie 

 
 

Nr.  
crt. Numeleăşiăprenumele Nota Rezultatul 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     

 
 
 

       Preşedinte comisie,     Secretar comisie, 
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Anexa 17 
GHIDăPRIVINDăELABORAREAăLUCR;RIIăDEăLICENX;/DISERTAXIE 

 
1. ElaborareaăşiăsusYinereaălucr<riiădeălicent</disertatie 

 
Activitateaădeăelaborareăaălucr<riiădeălicenY</disertaYieăpresupuneăparcurgereaăurm<toarelorăetape: 

A)ăalegereaătemeiălucr<riiădeălicenY</disertaYie; 
B) documentarea; 
C) elaborarea propriu-zis<ăaălucr<riiădeălicenY</disertaYie. 
 

A. Alegereaătemeiălucr<riiădeălicenY</disertaYie 
Lucrareaă deă licenY</disertaYieă seă elaboreaz<ă peă bazaă uneiă temeă aleseă prină cerere deă c<treă studentă înă

semestrul al II-leaă ală anuluiă anterioră finaliz<riiă studiilor,ă dintr-oă list<ăcentralizatoareă înă careă seă reg<sescă temeă
propuseădeăcadreleădidacticeăaleăfacult<Yii.ăAcesteătemeăpropuseădeăc<treăcadreleădidacticeăăsuntărealizateăprinăă
consultareaăstudenYilorăşiăla propunerea mediului de afaceri,ăasumateăprinăsemn<tur<ăpeădomeniiăşiăspecializ<riă
înăfuncYieădeănum<rulădeăstudenYiăşiăaprobateădeăconsiliileădeădepartamenteăşiăconsiliulăfacult<Yiiăă(AnexaăA). 

Temeleătrebuieăs<ăreflecteăcunoştinYeleăacumulateădeăc<treăstudentăînătimpulăanilorădeăstudiu,ădirecYiileă
deă cercetareă aleămembrilorăFacult<Yiiă deăŞtiinYeăEconomice,ăproblemeăconcreteă şiă aspecteă specificeă activit<Yiiă
societ<Yilorăcomerciale. 

Temeleănuătrebuieăs<ăseărepeteădeălaăunăanălaăaltul în decursul unui interval de 3 ani. 
Cerereaă completat<ă deă studentă trebuieă s<ă conYin<ă acordulă cadruluiă didactică şiă s<ă fieă avizat<ă deă c<treă

decanulăfacult<Yii.ă 
Înă cazulă înă careă pân<ă laă dataă deă 30ă septembrieă nuă auă fostă depuseă cereriă pentruă temaă lucr<riiă de 

licenY</disertaYieădeăc<treă toYiă studenYii,ă termenulă seăpoateăprelungiăprinăhot<râreăaăConsiliulă facult<Yii,ădarănuă
maiătârziuădeă1ădecembrieăaăanuluiăînăcurs.ăDup<ăaceast<ădat<,ătemeleăseăvorăărepartizaădinăoficiu. 

 

B. Documentarea 
Spre a putea redacta o lucrareăoriginal<ăşiăfundamentat<ăştiinYific,ăpeălâng<ăalegereaăjudicioas<ăaătemeiă

deătratat,ăesteănecesar<ăatâtăoăbun<ăorientareăprofesional<,ăcâtăşiăoăcunoaştereătemeinic<ăaăsubiectuluiăabordatăşiăaă
domeniilor înrudite. Scopul acestei etape în elaborarea lucr<riiădeălicenY</ădisertaYie este de a-i familiariza pe 
studenYiăcuădiferiteăpuncteădeăvedereăsauămodalit<Yiădeătratareăaăproblemeiăstudiate.ăAceastaăimpuneăconsultareaă
surselorădeăinformaYiiădisponibileă(c<rYi,ăperiodiceăsauăalteăpublicaYiiăprintăşiăon-line)ăurm<rindăultimeleărealiz<riă
şiă evoluYiiă privindă tematicaă abordat<.ă Înă cazulă înă careă lucrareaă presupuneă efectuareaă uneiă document<riă înă
organizaYiiăsiăsociet<Yiăcomerciale,ăstudentulăîşiăvaăînsuşiăcondiYiileăeconomiceăşiătehniceăexistenteăînăsocietatea 
respectiv<,ă seă vaă interesaă asupraă avantajeloră şiă dezavantajeloră soluYiiloră dejaă existenteă şiă seă vaă consultaă cuă
specialiştiiăsociet<Yiiăînăvedereaăg<siriiăuneiăsoluYiiămaiăbune.ăPeăparcursulăperioadeiădeădocumentare,ăstudentulă
va putea consulta cadre didacticeădeălaădepartamenteleădeăspecialitateăşiădeălaăalteădepartamente,ăchiarădeăcultur<ă
general<,ăînăscopulăaprofund<riiăaspectelorănecesareărezolv<riiătematiciiălucr<riiădeălicent</ădisertatie.  

 

C. Elaborarea propriu- zis<ăaălucr<rilorădeălicenY</disertaYie. 
(1) Tipologiaăşiăstructuraălucr<rilorădeălicenY</disertaYie 
AvândăînăvedereăcunoştinYeleăpeăcareăstudenYii/masteranziiăFacult<YiiădeăŞtiinYeăleăasimileaz<ăînăperioadaă

parcurgeriiăprogramelorădeăstudiiăuniversitareădeălicenY</masterat,ălucr<rileădeălicenY</disertaYieăpotăfiăconceputeă
deăregul<ăcaăavândăunăcaracterăpreponderentăpractic,ărespectivă60șădinăconYinutăs<ăfieăreprezentatădeăstudiulădeă
caz. Anexeleăpotăfiăconsiderateăparteăpractic<ădac<ăsuntăîntocmiteădeăstudent. 

(2)ăVolumulăşiăformaădeăprezentareăaălucr<riiădeălicenY</disertaYie 
LucrareaădeălicenY<ăvaăaveaăoăparteăscris<ăcuăunănum<rădeăpaginiăinclusăîntreăunăminimădeă50ăpaginiăşiă

unămaximădeă70ăpagini,ăiarăpentruălucrareaădeădisertaYieăunănum<rădeăpaginiăinclusăîntreăunăminimădeă40ăpaginiă
şiăunăămaximădeă60ăpagini.ăAnexeleăvorăfiăad<ugateăpesteănum<rulătotalădeăpaginiăalălucr<rii,ăputându-seădep<şiă
maximul de pagini, acestea nefiind numerotate. 

Legareaălucr<rilorădeălicenY</disertaYieăseăpoateărealizaăînăformatăcartonatăsauăînăspiral<,ăceaăde-a doua 
variant<ăfiindămaiăagreat<ădinăpunctădeăvedereăalăposibilit<Yilorădeădepozitareăînăbibliotec<. 

Seărecomand<ătehnoredactareaălucr<riiădeălicenY</disertaYieăînăformatăA4,ăcuăfontulădeătipăTNR,ăm<rimeaă
14,ălaă1,5ărânduriăiarăîncadrareaăînăpagin<ăs<ăfieăcuămargini de 2,5 cm. 
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Copertaă vaă cuprindeă informaYiiă despreă universitate,ă facultate,ă domeniuă şiă specializare,ă lucrareă deă
licenY</disertaYie,ă numeleă şiă prenumeleă absolventuluiă şiă anulă elabor<rii,ă precumă şiă numeleă coordonatoruluiă
(Anexa B) . 

Primaăpagin<ăaăp<rYiiăscrise,ăcareăconstituieăsubcoperta,ăvaăindicaănumeleăşiăprenumeleăabsolventuluiăşiă
anulăelabor<rii,ăprecumăşiănumeleăcoordonatoruluiă(AnexaăB). 

Paginaăaădouaăconstituteătemaălucr<riiădeălicenY</disertaYieă(veziăanexaăB)ă. 
Paginaăaătreiaăaălucr<riiădeălicenY</disertaYieăvaăconYineăcuprinsulălucr<riiăredactate. 
Înă continuareă urmeaz<ă conYinutulă propriu-zisă ală lucr<riiă deă licenY</disertaYie,ă careă seă vaă redactaă

sistematic,ăclarăşiăconcis,ăevitândăscriereaărepetat<ăaăunorăformule,ăexplicaYiiăsimple,ăetc.ă 
In cazul în careă seăpreiaăoădefiniYie,ăună ă fragmentădintr-oăsurs<ăseăvaă încadraă întreăghilimeleă şiă seăvaă

indicaăacestăaspectăprinănoteădeăsubsolă(”exemplu”1)   
Formuleleă şiă figurileă seă voră numerotaă peă capitole,ă înă ordineă cronologic<,ă recomandându-seă ca,ă dup<ă

num<rulăfigurii,ăs<ăseăspecificeăconYinutulăacesteia.ăDeăexemplu: 
 

"Fig. 2.3. Titlul figurii" 
unde:ă2ăesteănum<rulăcapitolului,ăiară3,ănum<rulăcurentăalăfiguriiăînăcapitolulă2. 

Subăfiguraăseăvaăindicaăsursaăcareăpoateăfiăoălucrare,ăoăcarteăsauăcontribuYiaăautorului . 
Seărecomand<ăcaăfiecareăcapitolăs<ăînceap<ăpeăoăpagin<ănou<,ăp<strândăconstant<ădistanYaădeălaămargineaă

deă susă aă foiiă laă titlulă capitolului.ăCifreleă careă indic<ănum<rulă relaYieiă seă voră includeă întreă parantezeă şiă seăvoră
aliniaă peă vertical<ă (primaă cifr<ă indicândă num<rulă capitolului,ă iară cifraă aă douaă num<rulă curentă ală relaYieiă înă
capitolul respectiv).  

Redactareaă textuluiă seă vaă faceă laă persoanaă aă treia.ăAtâtă înă textă câtă şiă înă parteaă grafic<ă seă voră utilizaă
simbolurileăşiăterminologiileăconformăstandardelorăînăvigoare,ăchiarădac<ăînămaterialeleădeădocumentareăutilizateă
aparăalteănotaYii.ă 

Deă asemenea,ă esteă necesară caă simbolurileă şiă notaYiileă utilizateă s<ă fieă uniformeă înă toat<ă lucrarea.ă Laă
redactareă seă indic<,ă înă majoritateaă cazurilor,ă caă relaYiileă s<ă seă scrie separat de text, repartizate aproximativ 
simetricăfaY<ădeăl<Yimeaăhârtiei,ăiarăsemnificaYiaăfiec<ruiăcoeficientăseăindic<ăîntr-un rând separat, în ordinea în 
careăacestaăapareăînărelaYiaărespectiv<.ăDeăexemplu:ă 

A = BxCd                                                                                                    (2.1) 
în care: 

A  - este …………………….. 
B -  este …………………….. 
Cd-  este………………………. 
Înăcazulăînăcareăseăutilizeaz<ămulteăsimboluriăşiăcoeficienYi,ăseăpoateăindicaăsemnificaYiaăacestoraăîntr-o 

list<ă deă simboluriă şiă notaYii,ă înă cadrulăuneiă subdiviziuniădistincteădeă laă începutulă lucr<riiă deă licenY</disertaYie.ă
ReferinYeleă înă textă laă relaYiileă deă calculă dină lucrareă seă facă prină indicareaă num<ruluiă deă ordineă ală relaYieiă
respective, scris între paranteze, deăexemplu:ă”înlocuind în relaţiile (2.6) şi (2.7) se obţine:” 
  Tabeleleăseădispunăînăcadrulălucr<riiăăacoloăundeăsuntăamintite,ăseăintituleaz<ă,ăseănumeroteaz<,ănum<rulă
de ordine fiind precedat de cuvântul "Tabelul",ăpoziYionatădeasupraătabelului.ăSubătabel se va indica sursa. 

Tabelul 2 Numele tabelului 
       
       
Sursa: 

PentruăoriceărelaYieăsauăschem<ădeăprincipiu,ăpreluateădinăliteraturaădeăspecialitate,ăseăvaăindicaăînămodă
obligatoriuă sursaă bibliografic<ă printr-o trimitere de forma: "folosind metoda descrisă în [15] s-a obţinut". 
Grupulădeăcifreădintreăparantezeăindic<ăpoziYiaăpublicaYieiăcitateăînălistaăbibliografic<ădeălaăsfârşitulă lucr<riiădeă
licenY</disertaYie. 

Figurile,ă schemeleă explicativeă referitoareă laă problematicaă tratat<ă voră fiă întocmiteă la dimensiunile 
necesareă şiă voră fiă incluseă înă text.ăSeă recomand<ăcaă acesteă figuriă s<ă fieă executateă folosindăprogrameă softwareă
specializate. 

                                                           

1
 numeleăşiăprenumeleăautoruluiă(prenumeleăcuăiniYiale),ătitlulăc<rYii,ătraducereaătitlului,ănum<rulăediYiei,ăloculăpublic<rii,ă

editura, anulăpublic<rii,ăpagina….. 
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Laă transcriereaă calculeloră seă voră evitaă celeă nesemnificativeă şiă demonstraYiileă simple,ă punându-se 
accentul pe algoritmulăesenYial.ăDup<ăscriereaăformulei,ărelaYiei,ăcuăsimbolurileăcorespunz<toare,ădup<ăsemnul”ă
ţ”ăurmeaz<ăînlocuireaăînăaceastaăaăvaloriiăfinale,ăf<r<ărelaYiiăşiăcalculeăintermediare. 

(3)ăRecomand<riăpentruăredactareaălucr<riiădeălicent</disertaYie 
Recomand<rileăcuprinseăînăaceast<ăsecYiuneăaăghiduluiătrebuieăs<ăfieăfolositeăînăconcordanY<ăcuătemaăşiă

structuraă lucr<riiă deă licenY</disertaYie.ă Lucrareaă vaă fiă compus<ă dină Introducere, trei capitole (fieă dou<ă cuă
contribuYiiăteoreticeăsiăaplicativeălaăsoluYionareaătemei si unul - Studiuădeăcaz,ăfieăunulădinăcontribuYiiăteoreticeăsiă
aplicativeălaăsoluYionareaătemeiăsiădouaăinăparteaăpracticaăaălucr<riiă),ăConcluzii, Bibliografie, Opis, Anexe. 

a) Introducere 
Înă introducereă seăvaăar<taănecesitateaăstudieriiădomeniuluiă c<ruiaă îiă aparYineă temaăpropus<,ă precumăşiă

importanYaăsubiectuluiălucr<riiădeălicenY</disertaYieăpentruădomeniulăstudiat. 
Seăvaăar<taăclarăşiăconcisăobiectulăşiăscopulălucr<riiădeălicenY</disertaYie,ăproblemeleăcareătrebuieăs<ăfieă

analizateăşiărezolvateăîn lucrareăşiămodulăgeneralădeăsoluYionareăaăacestora. 
Seăvoră faceăscurteă refeririă laăm<suraă înăcareă lucrareaădeă licenY</disertaYieăcontribuieă laă rezolvareaăsauă

îmbun<t<YireaăproblemelorărespectivăsoluYiilorăstudiate.ăIntroduceriiă îiăvorăfiăafectateămaximăpatruăpaginiăşiăvaă
includeăsiăstructuraălucr<rii. 

b)ăContribuYiiăteoreticeăsiăaplicativeălaăsoluYionareaătemei 
AcesteăcontribuYiiăteoreticeăşiăaplicativeăreprezint<ăparteaădescriptiv<ăaălucr<riiăf<cândăreferireăînăfuncYieă

deă temaăaleas<,ă atâtă laămetodologiaă urmat<ă şiămetodeleăceăstauă laăbazaă realiz<riiă temei,ăcâtă şiă laă contribuțiileă
speciali群tilorăînăstudiereaătemeiărespective.ăSeăvaăconstituiădinăunul/dou<ăcapitoleăcareăs<ănuădep<şeasc<ă40șădină
lucrare. 

Dac<ă subiectulă alesă presupuneă culegereaă unoră dateă iniYiale în partea de început a acestui capitol se 
prezint<ă modulă loră deă culegereă şiă prelucrare.ă Dac<ă esteă cazul,ă seă potă faceă refeririă laă calcululă principaliloră
parametrii statistici. 

c)ăParteaăpractic<ăaălucr<riiă- Studiul de caz  
Studiulădeă cază reprezint<ăparteaădeăbaz<ă aă lucr<riiă (celăputină60șădină lucrare),ă şiă vaă fiă constituită dină

unul/dou<ăcapitole,ăcareăvaăprezenta,ăînăfuncYieădeătemaăaleas<ăcontribuYiaăautoruluiălaăstadiulăcunoaşteriiăacestuiă
subiect,ăcuăreferireăconcret<ălaăorganizaYia,ăinstituYia,ăsocietatea,ăregiunea,ăYara,ălocalitatea,ăetc.ăundeăs-a realizat 
studiul. 

d) Calcule 
Dateleă (rezultatele)ă obYinuteă înă urmaă calculeloră sauă alteă analize,ă dinamici,ă evoluYii,ă dup<ă caz,ă seă potă

prezentaăsubăform<ătabelar<ăsauădeădiagrame.ăTabeleleăşiădiagrameleăvorăfiăînsoYiteăatâtădeăinterpret<riăspecificeă
câtăşiăcomparativeăcuărezultateăsimilareădinăbibliografie. 

e) Concluzii 
Concluziile vor cuprinde într-oă form<ăcâtămaiă concis<ă şiă peăpuncte,ă principaleleă rezultateăobYinuteă înă

temaă tratat<,ă subliniindu-seăcontribuYiaăadus<ăprinăpropriileăcercet<ri.ăSeăvoră scoateă înăevidenY<ăelementeleădeă
noutateăaleălucr<rii.ăDac<ărezultateleăobYinuteăpotăfiăaplicateăînăactivitateaăeconomic<ăseăvorăfaceărecomand<rileă
corespunz<toare. 

f) Bibliografia 
Înă lucrareaă deă licenY</disertaYie, listaă bibliografic<ă aă lucr<riloră consultateă seă redacteaz<ă laă

sfârşitulă lucr<rii.ă Eaă vaă cuprindeă lucr<rileă consultateă numerotate,ă ordonateă alfabetică dup<ă numeleă
primului autor. 

Seăvorăintroduceăînălistaăbibliografic<ănumaiăaceleălucr<riăcareăauăfostădirect utilizate în lucrare. 
ElementeleăreferinYeiăbibliograficeăăpentruăc<rYiăşiămonografiiăăsunt:ă 
1. numeleă şiă prenumeleă autoruluiă (prenumeleă cuă iniYiale),ă titlulă c<rYii,ă traducereaă titlului,ă num<rulă

ediYiei,ăloculăpublic<rii,ăeditura,ăanulăpublic<rii,ănum<rădeăvolume.  
ElementeleăreferinYeiăbibliograficeăpentruăarticoleăsunt:ă 
1. numeleăşiăprenumeleăautoruluiă (prenumeleăcuă iniYiale),ă traducereaă titlului,ă titlulă revistei,ăvolumăşiă

num<r,ăanulăapariYiei,ăpaginileăîntreăcareăfigureaz<ălucrarea. 
ElementeleăreferinYeiăbibliografice pentru sursele internet vor fi: 
1.ănumeleăşiăprenumeleăautorului,ătitlulăarticolului,ăsiăpaginaădeăinternetăundeăseăregasesteăwww…….  
g) Opis 
Înăopisăseăvaăspecificaănum<rulădeăpaginiăalăp<rYiiăscrise,ănum<rulădeăfiguriăşiătabeleăincluseăînăpartea 

scris<,ăanexele. 
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Anexa A 

            APROBAT                       

         DECAN, 

Nr._______/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

 

DOAMN;ăDECAN, 

 Subsemnatul(a), ____________________________________________ 
student(<)ă înă cadrulă Facult<Yiiă deă ŞtiinYeă Economice,ă domeniul/specializarea 
___________________________________________, grupa_____, în anul universitar 
___________studiiăuniversitareădeămasterat,ăformaădeăînv<Y<mânt,ăcuăfrecvenY</ID,ăv<ă
rog a-miă aprobaă temaă pentruă lucrareaă deă licent</disertaYieă
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________ având coordonator pe dl/dna 
________________________________________. 

  MenYioneză c<ă temaă seă g<seşteă înă listaă deă temeă propuseă pentruă promoYia 
_________,ălaăpoziYiaă________. 

 

 

 

Data,          Semn<tura, 

 

 

 
 
 
 
 

Doamnei DecanăalăFacult<YiiădeăŞtiinYeăEconomiceădinăcadrulăUniversit<țiiă”ConstantinăBrâncu群i”ădină
Târgu Jiu 
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Anexa B 
UNIVERSITATEAă,,CONSTANTINăBRÂNCUŞI”ăDINăTÂRGUăJIU 

FACULTATEAăDEăŞTIINXEăECONOMICEă 
Domeniul:……………. 

Program de studiu:ă…………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCRAREăDEăDISERTAXIE 
 
 
 

   
 
 

COORDONATORăŞTIINXIFIC: 
……………………………….. 
 
 
         ABSOLVENT/A: 
        …………………………….. 
 
 
 

 
 

 
Târgu Jiu 

2016 
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UNIVERSITATEAă,,CONSTANTINăBRÂNCUŞI”ăDINăTÂRGUăJIU 
FACULTATEAăDEăŞTIINXEăECONOMICEă 

Domeniul:……………. 
Program de studiu:ă…………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITLULăLUCR;RIIă 
 
 
 

   
 

COORDONATORăŞTIINXIFIC: 
……………………………….. 
 
 
         ABSOLVENT/A: 
        …………………………….. 
 
 
 

 
 
 

 
Târgu Jiu 

2016 
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UNIVERSITATEAă,,CONSTANTINăBRÂNCUŞI”ăDINăTÂRGUăJIU 

FACULTATEAăDEăŞTIINXEăECONOMICE 
Domeniul:……………. 

Program de studiu:ă…………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCRAREăDEăLICENX; 
 
 
 

   
 
 

COORDONATORăŞTIINXIFIC: 
……………………………….. 
 
 
         ABSOLVENT/A: 
        …………………………….. 
 
 
 

 
 

 
Târgu Jiu 

2016 
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UNIVERSITATEAă,,CONSTANTINăBRÂNCUŞI”ăDINăTÂRGUăJIU 
FACULTATEA D EăŞTIINXEăECONOMICEă 

Domeniul:……………. 
Program de studiu:ă…………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITLULăLUCR;RIIă 
 
 
 

   
 

COORDONATORăŞTIINXIFIC: 
……………………………….. 
 
 
         ABSOLVENT/A: 
        …………………………….. 
 
 
 
 

 
 
 

Târgu Jiu 
2016 

  


