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I. Considerente generale 
 
Art1. Ciclurile de studii de „licenţă” şi de „master” pentru domeniile INGINERIA 
SISTEMELOR, CALCULATOARE şi TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, ELECTRONICĂ 
şi TELECOMUNICAŢII, MECATRONICĂ şi ROBOTICĂ, cu toate specializările lor, se 
încheie cu un examen de finalizare a studiilor de licenţă şi respectiv de master, 
conform precizărilor Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, şi normelor Agentiei 
Române de Asigurare a Calitaţii în Învatamântul Superior. 
 
Pentru examenul de finalizare a studiilor de licenţă sunt prevăzute următoarele: 

a) Examenul de finalizare a studiilor de licenţă constă din două probe şi 
anume: 
 • PROBA 1 - Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă. 
 • PROBA 2 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 
b) La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unei note, nota de 
promovare este de cel puţin 5.00. 
c) Examenul este promovat dacă probele componente sunt susţinute şi 
promovate, iar media aritmetică a notelor acordate acestora – media de 
promovare a examenului – este de cel puţin 6.00. 
d) Înscrierea candidaţilor pentru examen se efectuează cu cel puţin 15 zile 
înainte de începerea examenului. 
e) În fiecare an universitar, examenele se pot organiza în două sesiuni: de 
vară (iunieaugust) şi de iarnă (ianuarie-februarie). 
f) La cererea candidaţilor şi cu aprobarea Consiliului facultăţii dacă se 
confirmă că aceştia nu au putut participa la sesiunea de vară din motive bine 
întemeiate (spitalizare, prezenţă la studii în străinătate, participarea la 
competiţii sportive internaţionale etc.), examenele se pot susţine într-o 
sesiune specială de toamnă (septembrie-octombrie). 
g) Rezultatele unei probe se comunică / afişează în termen de cel mult 48 ore 
de la data susţinerii acestuia (conform procedurilor interne, imediat după 
susţinere). 
h) Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun la 
secretariatul facultăţii, în termen de 24 ore de la comunicarea / afişarea 
rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 ore de la data încheierii depunerii 
contestaţiilor, de către Comisia de analiză a contestaţiilor numită de 
Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică. Contestaţiile se 
rezolvă exclusiv la acest nivel. 
i) Un examen nepromovat poate fi repetat într-o sesiune ulterioară, cu 
suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, conform reglementărilor 
interne. 
 



Pentru examenul de finalizare a studiilor de master sunt prevăzute 
următoarele: 

a) Examenul de finalizare a studiilor de master constă în prezentarea şi 
susţinerea proiectului de disertaţie. 
b) Disertaţia (lucrarea) de absolvire a studiilor universitare de masterat 
trebuie să conţină elemente de cercetare ştiinţifică. 
c) Examinarea se încheie prin acordarea unei note, nota de promovare este 
de cel puţin 6.00. 
d) Înscrierea candidaţilor pentru examen se efectuează cu cel puţin 15 zile 
înainte de începerea examenului. 
e) În fiecare an universitar, examenul se poate organiza în două sesiuni: de 
vară (iunieaugust) şi de iarnă (ianuarie-februarie). 
f) La cererea candidaţilor şi cu aprobarea Consiliului facultăţii dacă se 
confirmă că aceştia nu au putut participa la sesiunea de vară din motive bine 
întemeiate (spitalizare, prezenţă la studii în străinătate, participarea la 
competiţii sportive internaţionale etc.), examenul se poate susţine într-o 
sesiune specială de toamnă (septembrie-octombrie). 
g) Rezultatele examenului se comunică / afişează în termen de cel mult 48 
ore de la data susţinerii acestuia (conform procedurilor interne, imediat după 
susţinere). 
h) Eventualele contestaţii privind rezultatele examenului se depun la 
secretariatul facultăţii, în termen de 24 ore de la comunicarea / afişarea 
rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 ore de la data încheierii depunerii 
contestaţiilor, de către Comisia de analiză a contestaţiilor numită de 
Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică. Contestaţiile se 
rezolvă exclusiv la acest nivel. 
i) Examenul nepromovat poate fi repetat într-o sesiune ulterioară, cu 
suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, conform reglementărilor 
interne. 
 

Art.2. Examenele de finalizare a studiilor de licenţă şi de master se desfăşoară cu 
respectarea strictă a reglementărilor precizate în “REGULAMENTUL PRIVIND 
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR” al Universităţii din Craiova. 
 
II. Predarea proiectului de diplomă/disertaţie 
 
Art.3. Predarea Proiectului de diplomă/disertaţie se face cu cel puţin 10 zile înainte 
de susţinerea examenului de licenţă/disertaţie la conducătorul (conducătorii) 
proiectului. 
 
Art.4. La predarea proiectului de diplomă/disertaţie, candidatul prezintă 
conducătorului (conducătorilor) proiectului: 

a) Declaraţia prin care candidatul precizează că „proiectul este rezultatul 
propriei activităţi intelectuale şi nu conţine porţiuni plagiate”. Declaraţia 
semnată de candidat va fi cuprinsă în proiect (un model la 
http://ace.ucv.ro/examen_licenta.html). 
b) Dacă lucrarea este scrisă în altă limbă decât limba română, este necesară 
predarea şi a unui rezumat în limba română a lucrării, care conţine şi titlul 
lucrării scris în limba română şi numele absolventului. 
c) Un CD/DVD pe care se găsesc: 
 • documentul aferent proiectului de diplomă/disertaţie în format pdf 

• aplicaţia/aplicaţiile dezvoltate în cadrul proiectului, în versiune 
funcţională precum şi întregul cod sursă (comentat corespunzator) al 



proiectului, dacă nu există probleme de copyright (spre exemplu, în 
cazul proiectelor realizate în colaborare cu firme/companii private) 
• prezentarea proiectului de diplomă/disertaţie în format ppt şi/sau pdf 
• eventuale anexe, manual de utilizare, teste, rezultate experimentale, 
grafice, imagini, obţinute în cadrul proiectului, documentaţia în format 
electronic utilizată etc. 

 
Art.5. Odată depus, proiectul de diplomă/disertaţie va fi evaluat în scris de către 
conducătorul (conducătorii) proiectului. În acest scop, conducatorul (conducătorii) 
proiectului va (vor) elabora pentru fiecare candidat o fişă de evaluare a proiectului de 
diplomă/disertaţie. 
 
III. Desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor de licenţă 
 
Art.6. Examenul de finalizare a studiilor de licenţă se susţine în faţa unei Comisii de 
finalizare a studiilor de licenţă aprobată de conducerea Universităţii. 
 
Art. 7. Comisia de finalizare a studiilor de licenţă funcţionează şi îşi exercită atribuţiile 
în prezenţa majorităţii simple a membrilor acesteia. 
 
Art. 8. Secretarul Comisiei de finalizare a studiilor de licenţă afişează programarea 
susţinerii examenului cu cel puţin 3 zile înainte de data programată pentru susţinere. 
Programarea candidaţilor se realizează în una sau două sesiuni de susţinere, zilnic 
pe perioada desfăşurării examenului. 
 
Art. 9. Candidaţii vor concepe o prezentare sintetică a proiectului de diplomă. Se 
recomandă a se folosi instrumentul PowerPoint. Prezentarea se pune la dispoziţia 
secretarului Comisiei de finalizare a studiilor de licenţă conform condiţiilor precizate 
în programarea susţinerii examenului de licenţă. Candidaţii se vor prezenta la 
examen cu cel puţin o oră înaintea orei programate pentru susţinere. 
 
Art.10. Cele două probe ale examenului de finalizare a studiilor de licenţă se 
desfăşoară după cum urmează: 

PROBA 1 - Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă. 
a) Candidatul prezintă în faţa Comisiei de examinare sinteza proiectului de 
diplomă, pe baza prezentării (ppt sau pdf), având la dispoziţie în acest scop 
între 8 şi 12 minute. 
b) Candidatul va răspunde în continuare la întrebările comisiei referitoare la 
conţinutul proiectului. 
c) La sfârşitul perioadei de timp alocate sesiunii curente de susţinere a 
examenului, se realizează de către fiecare candidat, prezentarea practică a 
proiectului de diplomă. Prezentarea practică se programează de către 
secretarul comisiei şi este afişată simultan cu programarea examenului de 
finalizare a studiilor de licenţă. Pentru prezentarea practică candidatul are la 
dispoziţie 5 minute. 
d) Pe baza prezentării sintezei proiectului, a răspunsului la întrebări şi a 
prezentării practice, candidatul va fi notat pentru proba 1 de prezentare şi 
susţinere a proiectului de diplomă de către fiecare membru al comisiei 
prezent la susţinere. La notele luate în considerare la calcularea mediei 
acestei probe se adaugă şi nota conducătorului (conducătorilor) de diplomă 
conform Fişei de evaluare a proiectului. 
PROBA 2 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 
a) Proba de evaluarea a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate are loc 
imediat după finalizarea probei 1 de susţinere a proiectului de diplomă şi 



constă din întrebări formulate de comisie la care candidatul trebuie să 
răspundă. Întrebările se referă la principii şi aspecte esenţiale ale disciplinelor 
parcurse în facultate, care au menirea să dovedească că examinatul are 
cunoştinţele şi competenţele cerute unui inginer. Întrebările comisiei 
referitoare la aceste aspecte fundamentale sunt derivate de regulă din 
chestiuni punctuale ale proiectului anterior prezentat. Fiecare membru 
prezent al comisiei va adresa cel puţin o întrebare.  
b) Pentru proba 2, fiecare membru al comisiei prezent la examinare, acordă o 
notă.  
 

Art.11. Timpul total afectat examinării unui candidat este cuprins între 15 şi 20 de 
minute. Valorile efective ale timpilor alocaţi susţinerii proiectului de diplomă şi 
răspunsurilor la întrebările comisiei se anunţă odată cu programarea susţinerii 
examenului de finalizare a studiilor de licenţă. 
 
Art.12. Nota finală a examenului de finalizarea a studiilor de licenţă este media 
aritmetică notelor acordate de comisie pentru cele două probe. Mediile obţinute de 
candidaţi se anunţă oficial la încheierea fiecărei sesiuni de susţinere imediat după 
finalizarea dezbaterilor comisiei. În acest scop, candidaţii sunt invitaţi în sala de 
susţinere pentru a li se anunţa rezulatele şi pentru a li se acorda, celor care au 
promovat examenul de finalizare a studiilor de licenţă, titlul de INGINER. Notele 
finale obţinute la examen vor fi de asemenea afişate în cel mai scurt timp posibil. 
 
Art.13. Eliberarea diplomei se va face de regulă la o dată ulterioară. 
 
IV. Desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor de 
master 
 
Art. 14. Examenul de finalizare a studiilor de master se susţine în faţa unei Comisii 
de finalizare a studiilor de master aprobată de conducerea Universităţii din Craiova. 
 
Art. 15. Comisia de finalizare a studiilor de master funcţionează şi îşi exercită 
atribuţiile în prezenţa majorităţii simple a membrilor acesteia. 
 
Art. 16. Secretarul Comisiei de finalizare a studiilor de master afişează programarea 
susţinerii examenului cu cel puţin 3 zile înainte de data programată pentru susţinere. 
Programarea candidaţilor se realizează în una sau două sesiuni de susţinere, zilnic 
pe perioada desfăşurării examenului. 
 
Art. 17. Candidaţii vor concepe o prezentare sintetică a proiectului de disertaţie. Se 
recomandă a se folosi instrumentul PowerPoint. Prezentarea se pune la dispoziţia 
secretarului Comisiei de finalizare a studiilor de master conform condiţiilor precizate 
în programarea susţinerii examenului de master. Candidaţii se vor prezenta la 
examen cu cel puţin o oră înaintea orei programate pentru susţinere. 
 
Art.18. Examenul de finalizare a studiilor de master constă în prezentarea şi 
susţinerea proiectului de disertaţie: 

a) Candidatul prezintă în faţa Comisiei de examinare sinteza proiectului de 
disertaţie, pe baza prezentării (ppt sau pdf), având la dispoziţie în acest scop 
între 8 şi 12 minute. 
b) Candidatul va răspunde în continuare la întrebările comisiei referitoare la 
conţinutul proiectului. 
c) La sfârşitul perioadei de timp alocate sesiunii curente de susţinere a 
examenului, se realizează de către fiecare candidat, prezentarea practică a 



proiectului de disertaţie. Prezentarea practică se programează de către 
secretarul comisiei. Pentru prezentarea practică candidatul are la dispoziţie 
10 minute. 
d) Pe baza prezentării sintezei proiectului, a răspunsului la întrebări şi a 
prezentării practice, candidatul va fi notat de către fiecare membru al comisiei 
prezent la susţinere. Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor 
membrilor comisiei, inclusiv a conducătorului (conducătorilor) de disertaţie. 

 
Art.19. Timpul total afectat examinării unui candidat este cuprins între 20 şi 25 de 
minute. Valorile efective ale timpilor alocaţi susţinerii proiectului de disertaţie şi 
răspunsurilor la întrebările comisiei se anunţă odată cu programarea susţinerii 
examenului de finalizare a studiilor de master. 
 
Art. 20. Mediile obţinute de candidaţi se anunţă oficial la încheierea fiecărei sesiuni 
de susţinere imediat după finalizarea dezbaterilor comisiei. În acest scop, candidaţii 
sunt invitaţi în sala de susţinere pentru a li se anunţa rezulatele. Notele obţinute la 
examen vor fi de asemenea afişate în cel mai scurt timp posibil. 
 
Art. 21. Eliberarea diplomei se va face de regulă la o dată ulterioară. 
 


