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REGULAMENT 
privind finalizarea studiilor la Facultatea de  Ingineria Materialelor şi a 

Mediului 
 
 

 În conformitate cu:   
 - Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor utilizând sistemul 
ECTS (Aprobat în şedinţa Senatului UTCN din 22.02.2011); 
- Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3271/2012 - 
metodologia – cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în 
învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, 
disertaţie. 
 
 
Art. 1. Finalizarea studiilor se face după cum urmează: 

1. Pentru absolvenţii ciclului I (4 ani): studiile universitare de licenţă se 
încheie cu  examen de diplomă.  

2. Pentru absolvenţii ciclului II (2 ani): studiile universitare de masterat se 
încheie cu examen de disertaţie.  

Art.2. (1) Examenul de diplomă constă din două probe, şi anume:  
a) Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;  
b) Proba 2: Prezentarea şi susţinerea a proiectului de diplomă.  
Proba 1 – se va susţine oral prin răspunsuri la întrebările membrilor 

comisiei pe baza subiectelor de pe biletele trase la sorţi. 
Examinarea se încheie prin acordarea unei note la fiecare probă. La 
fiecare probă nota de promovare este de cel puţin 5,00. Media de 
promovare a examenului de diplomă este de cel putin 6,00.  
(2) Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă, şi anume: 

prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.  
Nota minimă de promovare a examenului de disertaţie este 7. 
Media unei probe este media aritmetică a notelor membrilor comisiei de 
examen. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 
1 la 10. Media unei probe şi media examenului de finalizare a studiilor se 
calculează cu două zecimale, fără rotunjire.  
Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de 
finalizare a studiilor nu este publică. 



Art. 3. Proiectul de diplomă şi Lucrarea de disertaţie trebuie să fie rodul exclusiv 
al activităţii absolventului. Prezentarea, în cadrul examenului, a unor 
proiecte/lucrări plagiate va fi sancţionată conform reglementărilor în 
vigoare, prin eliminarea studentului din examen sau anularea diplomei 
dacă dovedirea plagiatului s-a realizat după obţinerea acesteia.  
 Pentru descurajarea şi prevenirea fraudelor (precum „achiziţionarea” 
unui text gata confecţionat, plagiatul, falsificarea sau contrafacerea 
produsului cercetării etc.), se solicită candidaţilor declaraţii efectuate pe 
proprie răspundere din care să rezulte că metodele utilizate şi rezultatele 
obţinute sunt autentice. 

Art. 4. Examenele de diplomă se organizează de Facultatea de  Ingineria 
Materialelor şi a Mediului pentru: 

  a) absolvenţii proprii, ai specializărilor acreditate şi ai specializărilor 
autorizate să funcţioneze provizoriu, care fac parte din domenii 
apropiate ale aceluiaşi domeniu fundamental cu specializările 
acreditate; 
b) absolvenţii  altor universităţi de stat ori particulare, provenind de la 
specializări autorizate provizoriu, cu aprobarea MECTS, în baza unei 
analize preliminare solicitate Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior. 

Art. 5. Examenele de disertaţie se organizează de Facultatea de  Ingineria 
Materialelor şi a Mediului numai pentru absolvenţii proprii. 

Art. 6. Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de 
studii/specializări, prin decizie a rectorului UTC-N, la propunerea 
consiliului facultăţii şi cu aprobarea senatului UTC-N, astfel încât membrii 
unei comisii de examen să fie în număr de minimum 3, cu gradul didactic 
de cel puţin şef de lucrări având titlul ştiinţific de doctor. Preşedintele 
comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să fie  profesor sau 
conferenţiar universitar. Secretarul comisiei trebuie să aibă cel puţin 
gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare 
a documentelor.  

Art. 7. Studenţii pot susţine examenele de finalizare a studiilor numai în sesiunile 
stabilite prin structura anului universitar şi au obligaţia de a se conforma 
planificărilor realizate la nivelul facultăţii.  

Art. 8. Înscrierea la examenul de finalizare este condiţionată de:  
- acumularea tuturor creditelor prevăzute în planul de învăţământ cu 
excepţia celor prevăzute pentru finalizarea studiilor;  
- obţinerea unui certificat de competenţă lingvistică. Atestatul de limbă se 
eliberează de Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare din UTCN, 
pe baza unei proceduri stabilite de comun acord cu facultatea 
organizatoare a examenului, la solicitarea studentului, pe baza unei taxe.  

Art. 9. Temele proiectelor de diplomă şi ale lucrărilor de disertaţie sunt stabilite 
de cadrele didactice din departamentele de specialitate ale facultăţii. 



Tematica pentru proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de 
specialitate se elaborează de către Comisia  de examen şi conţine 
probleme legate de cunoştinţe fundamentale şi de specialitate din cadrul 
disciplinelor din planul de învăţământ care concură la formarea 
competenţelor de inginer în specializarea respectivă. 

Art. 10. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare a studiilor  se face 
cu cel puţin 10 zile înaintea începerii examenului. 

Art. 11. Decanatul facultăţii, prin comisiile de examen, va informa candidaţii 
despre perioadele de desfăsurare a examenelor, condiţiile şi perioadele 
de înscriere, tematica, bibliografia, accesul în biblioteci etc. – prin afişare 
şi pagina  web a facultăţii: www.imm.utcluj.ro  

Art.12. (1) Rezultatele  probelor se comunică prin afişare în termen de cel mult 
48 ore de la data susţinerii acestora, la sediul facultăţii/departamentul 
unde s-a desfăşurat.  

  (2) Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate. 
Art.13. Un examen nepromovat poate fi repetat de mai multe ori, în sesiuni 

ulterioare, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în 
conformitate cu reglementările interne ale UTCN.  

Art.14. Diplomele - pentru absolvenţii care au promovat, după caz, examenul de  
diplomă sau examenul de disertaţie – se eliberează de către UTCN, în 
termen de cel mult 12 luni de la data promovării. 

Art.15. Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu promoţia anului 
universitar 2011-2012, precum şi absolvenţilor promoţiilor anterioare care 
nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor.  

 
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din 

21.02.2012. 
 

 
                                                                                         Decan, 
                                                                          Prof.dr.ing. Ioan VIDA-SIMITI 


