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Prezentul regulament se elaborează  în baza următoarelor acte normative: 
 

Legea învățământului nr. 1/ 2011; 
Legea nr. 288 din 2004 privind organizarea studiilor universitare; 
O.M.Ed.C. nr. 3235/ 10.02.2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de 

licență; 
Legea nr. 60 din 2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de 

a susține examene de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat 
acreditate art.1, art. 2 §i art.3; 

Ordinul Ministrului Educației privind Metodologia-cadru de organizare și desfășurare 
a examenelor de licență / diplomă  disertație. 

Consiliul Facultății de Teologie pastorală din 19.06.2018. 
 

Art. 1. Examenele de finalizare a studiilor  în  învățământul superior, respectiv examenul 
de absolvire, examenul de licență și examenul de disertație, denumite în continuare 
examene de finalizare a studiilor, se organizează și se desfășoară potrivit prezentei 
metodologii. 

 

Art. 2 (1). Programele de studii organizate în baza Legii învățământului nr. 1/2011 se 
finalizează: 

- cu examen de licență sau examen de diplomă, pentru studiile din învățământul 
universitar de lungă durata, după caz; 

- cu examen de absolvire, pentru învățământul universitar de scurtă durată. 
Programele de studii universitare de licență organizatei   n baza Legii nr. 288/2004 

privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, se 
finalizează cu examen de licență pentru ciclul de studii universitare de licență sau examen de 
diplomă pentru învățământul universitar de licență din domeniul Teologie. 

 

Art. 3 (1) Examenul de licență  constă în două probe: 
Proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;  
Proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență. 
Probele pentru examenul de licență se desfășoară prin contact direct, nemijlocit, 

prin prezență, în același loc și în același moment, a comisiei de examen și a examinatului. 
Proba 1- Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate: 
- Domeniul Teologie: specializarea Teologie romano-catolică pastorală 
- scris – Credința romano-catolică și misiunea Bisericii 
- oral - Disciplina de specialitate (la alegere din schedele pregătite de secretariat. Studentul 

extrage o schedă din cele 15. 
Nota finala la această probă va consta din media aritmetică a notelor obținute pe 

parcursul ultimului an de studiu + media la cele doua evaluări, împărțit la 2. 
Nepromovarea probei 1 nu permite candidatului susținerea probei 2. 
Proba 2 se va susține în continuarea probei 1 și constă în prezentarea și susținerea 

lucrării de licență în fața comisiei stabilite în prealabil. 
La fiecare probă examenul se încheie prin acordarea unei note care nu trebuie să fie mai 

mică decât 6. Media de promovare este cel puțin 6.  
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Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum și 

media examenului de finalizare a studiilor se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. 

Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a 
studiilor este publică. 

 

Art. 4. (1) Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin decizia Rectorului 
Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, la propunerea Consiliului 
Facultății de Teologie pastorală, Departamentul de Teologie și cu aprobarea Senatului, 
fiind valabile și pentru sesiunea din februarie – martie. Componența comisiilor din 
sesiunea februarie – martie poate fi modificată după caz la propunerea Departamentului, 
cu aprobarea Consiliului Facultății și a Senatului. Fiecare comisie este alcătuită din 3 
membri dintre care, președintele, coordonatorul lucrării de licență/după caz și un alt membru. 

Membrii comisiei  de  examen  de  finalizare a studiilor  trebuie  să  aibă titlul științific 
de doctor și gradul minim de lector universitar/șef de lucrări științifice. 

 

Art.  5  (1)  Conținutul  fiecărui examen, pentru  programul de licență în Teologie 
romano-catolică pastorală se stabilește de către Facultatea de Teologie pastorală. 

 (2) Examenul de finalizare a studiilor se organizează și se desfășoară în aceleași condiții 
pentru toți candidații. 

 

Art. 6 Candidații la examenul de licență prezintă la înscriere legitimația de student și 
un atestat de competență lingvistică în limba română, dacă studentul este străin. 

 

Art. 7 Înscrierea candidaților pentru un examen  de finalizare a studiilor se 
efectuează cu cel puțin 10 zile  înainte de î nceperea examenului. 

 

Art. 8 Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, din care doua 
sesiune în anul universitar curent și o sesiune în luna februarie a anului universitar următor, 
astfel: Anul universitar curent (2019 – 2020): iunie 2020; septembrie 2020; Anul universitar 
următor: februarie 2021. 

 

Art. 9 (1) Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afișare în termen de cel mult 48 de 
ore de la data susținerii acestuia, la avizierul Facultății.  

Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate. 
 

Art. 10. În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor, acestea pot fi 
susținute într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în 
condițiile stabilite de metodologia proprie și în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

 

Art. 11 Absolvenții unei specializări acreditate sau a unei specializări autorizate să 
funcționeze provizoriu, de la instituții de învățământ superior, compatibile cu specializarea 
Facultății de Teologie pastorală, din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan 
din Roman, pot susține examenul de finalizare a studiilor în cadrul acesteia cu aprobarea 
Senatului Institutului Teologic Franciscan din Roman 

 

Art. 12 Diplomele pentru absolvenții care au promovat examenul de licență se eliberează 
de către Universitatea București, Facultatea de Teologie romano-catolică. 

Până la eliberarea diplomei, absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor 
primesc, la cerere, adeverințe de absolvire. Adeverința de absolvire conferă titularului aceleași 
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