
ROMÂNIA 

 

 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA   

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca 
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; int. 5477, 5116 

Fax: 40 - 264 - 40.53.79  
 

    Rectorat 
Investeşte în oameni! 
Proiect finanţat din Fondul Social European  

prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior” 
Contract POSDRU/18/1.2/G/5593 
                                                                                                                                        Nr. 13555/4/12.08.2009  
 
  

Metodologia elaborării şi implementării regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat 

în Universitatea Babeş-Bolyai 

 

 

 

I. Preambul/Dispoziţii generale  

 

      Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel 

licenţă şi masterat la Universitatea Babeş-Bolyai se elaborează în conformitate cu prevederile 

Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale 

Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 295 din 5 februarie 2007 privind cadrul general 

de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior şi ale Cartei 

Universităţii Babeş–Bolyai. 

 

II. Obiective: 

 

Prin elaborarea şi implementarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de 

finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat la Universitatea Babeş-Bolyai se urmăreşte informarea 

atât a absolvenţilor, cât şi a cadrelor didactice cu privire la metodologia de desfăşurare a examenului 

de licenţă/disertaţie, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare. 

 

 

 
 

   

UNIUNEA EUROPEANĂ 
MINISTERUL MUNCII, 

FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI 
SOCIALE 

AMPOSDRU 

FONDUL SOCIAL 
EUROPEAN 
POS DRU 
2007-2013 

INSTRUMENTE 
STRUCTURALE 

2007 - 2013  

MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

OI POS DRU 
 

UNIVERSITATEA  
BABEŞ-BOLYAI 
CLUJ-NAPOCA 

 

 



   

 

 
 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
MINISTERUL MUNCII, 

FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI 
SOCIALE 

AMPOSDRU 

FONDUL SOCIAL 
EUROPEAN 
POS DRU 
2007-2013 

INSTRUMENTE 
STRUCTURALE 

2007 - 2013  

MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 

OI POS DRU 
 

UNIVERSITATEA  
BABEŞ-BOLYAI 
CLUJ-NAPOCA 

 

 

 

III. Descriere/Desfăşurare 

 

1. Ministerul Educaţiei emite Ordinul privind cadrul general de organizare a examenelor 

de finalizare a studiilor în învăţământul superior; 

2. Ministerul Educaţiei trimite Ordinul privind cadrul general de organizare a examenelor 

de finalizare a studiilor în învăţământul superior; 

3. Protectoratul  de resort elaborează regulamentul de organizare a examenelor de 

finalizare a studiilor în învăţământul superior de în temeiul Ordinului de la Ministerul 

Educaţiei. 

4.    Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul 

superior este prezentat şi discutat în cadrul şedinţelor Consiliului de Administraţie, 

respectiv a  Biroului de Senat. 

5.    Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul 

superior se aprobă în şedinţa Senatului Universitar. 

6.    Regulamentul se publică în Buletinul Informativ şi se afişează pe site-ul universităţii; 

7. Regulamentul se trimite la secretariatele facultăţilor. 

 

 

IV. Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior 

a Universitatea Babeş-Bolyai se adresează atât cadrelor didactice, cât şi absolvenţilor care urmează 

să se înscrie la examenul de licenţă/disertaţie. 

 

V. Asigurarea implementării regulamentului de organizare a examenelor de finalizare a 

studiilor în învăţământul superior se face de către prorectoratul responsabil cu studiile, secretariatele 

facultăţilor, cadrele didactice implicate în organizarea examenului de finalizare a studiilor de la nivelul 

fiecărei facultăţi. 

 

VI. Propuneri pentru îmbunătăţire: 

- Consultarea conducerii facultăţilor şi a secretariatelor cu privire la problemele 

întâmpinate legate de regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a 

studiilor în învăţământul superior. 


