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În confonnitate cu Regulamentul privind organizarea şi desUaşurarea examenelor de finalizare a
studiilor (examen de diploma, absolvire şi disertație pentru anul universitar 2020 — 2021), examenele
de finalizare a studiilor se pot desUașura şi în sesiunea din luna februarie 2022.
Astfel, în perioada 28 februarie — 04 martie 2022 se susține examenul de diplomã/absolvire,
respectiv, disertație pentru absolvenții promoției 2021. Absolvenții promoțiilor anterioare se pot
înscrie la examenele de finalizare a studiilor în această sesiune. Înscrierile candidaților pentru acest
examen se înregistrează la secretariatele facultăților in perioada 14 — 18 februarie 2022.
Înregistrarea înscrierilor pentru examenele de diplomã/absolvire și, respectiv, disertație presupune
din partea facultăților asumarea răspunderii pentru:
• Verificarea promovării tuturor activităților obligatorii cuprinse în planurile de învățămànt și a
înregistrării notelor și calificativelor în baza de date a facultăților (cataloage, registre
matricole);
• Achitarea eventualelor datorii financiare sau materiale față de universitate;
• Verificarea documentelor oficiale in baza cărora se eliberează diploma (certificat de naștere,
diploma de bacalaureat, etc.);
• Pentru studenții străini, pe lângă actele de studii în original, traducerea legalizată și achitarea
taxelor de studii, li se verifică și datele personale;
Examenele de diplomă/absolvire, respectiv disertație, se susțin în fața unor comisii organizate pe.
programe de studii/specializări și formate din ce1 puțin 5 (cinci) cadre didactice evaluatoare, din care
un președinte, precum și un secretar de comisie. Președintele comisiei de examen trebuie să aibă
gradul didactic de profesor universitar sau conferențiar universitar, iar membrii comisiei trebuie să
aibă titlu științific de doctor și gradul didactic de șef lucrări universitar/lector universitar,
conferențiar universitar sau profesor universitar. Secretarul comisiei trebuie să aibă ce1 puțin gradul
didactic de asistent universitar și are doar atribuții de administrare a documentelor.
Comisiile propuse de Departamente și avizate de către Consiliile facultăților se transmit la Secretarul
Șef al universității, până vineri 18 februarie 2022, pentru a fi numite prin decizie de către Rectorul
UPB.

