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CAPITOLUL l. PRINCIPII GENERALE

Art. I. Prezentui rcguiarnent regiementează destunirea exameneior de fínalizare a

studiilor n cadrul Universităţii .‚Alexandrti íoan Cuza" din lai (licenţă!diplomă, disertaţie i

absolvire) pentru studiile universitare dc ticenţă, studiile untversitare de master i conversia

profesionată a cadre[or didactice, sesiunile iunie-iulie 2023, septembrie 2023 i februarie 2024.

Art. 2. (l) Finalizarea studiilor pentru abso[venţii specializărilor!prograrneior

organizate in baza Legii nr. 84/1995, republicată, cti modiťicările şi cúmpletările ulterioare, se

încheie:

a) cu exarnen de licenţă sati cti cxamen de diplomă pentni sttidiile in

invăţământul universitar de ttingă durată. după caz;

b) cu cxamen de absolvire pentrti sttidiile in invăţământul tiniversitar de sctirtă

durată;

c) cu exanien de disertaţie pentru absolvenţii studiilor dc rnaster, studiilor

aprofundate i studiiLor acadeniice postuiiiversitare;

d) cu examcn de absolvire pentni studiile postuniversitare de specia[izare.

(2) Specializările!programele destăştirate in baza Legii nr. 288/2004, privind

organizarea studiilor universitare, cu modificările şi comp[etările tilterioare, se finalizeazä

astfe l

a) cicliil I de studii universitare: studiile universitare de licenţă se încheie cu

examcn de licenţă sau cu examen de diplomâ;

b) ciclul I1 de studii universitare: sttidiile universitare de master se încheie çu

examen de disertaţie.

(3) Pot susţine examen dc rinalizare a studiilor

(licenţă/diplomă/absolvire/disertaţic) la Universitatea „Alexandni Ioan Cuza" din Iaşi:

a) absotvenţii programelor de sttidii!specializărilor acreditate sau autorizate să

funcţioneze provizoriu existente, lichidate ori intrac în lichidare din cadrtil

Universitătii .‚Alexandru Ioan Cuza" din Iai;

b) abso[venţĹi prograrnelor de stiLdii organizate în baza Legii in\:ătărnântu[ui rtr.

84:'l 995 republicată. cu rnodificările i cornptetăriLe til(erioare;
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c) absolvenţii instituţiilor dc invăţărnânt superior acreditate sau atitorizate să

funcţioneze provizoriu (cu care universitatea are acorduri de partenerial, in haza

untii protocol incheiat intrc ccie două institutii). care se poÉ înscrie şi pol susţine

exarnenul de licenţă.diploină. cu aproharea Senatului liniversi(ăţii .‚Alexandrţi

Ioan Cuza" din lasL Protocolţil. aprobat de Senatul Universităţii, dtipă avizul

Consitiului de Adininistraţie. va cuprinde: condiţiile de desfştirare a

examenelor, taxele aferente acoperirii cheltuieliior, modatitatea de plată. precuni

şi oricare aite prevederi ctiprinse in legislaţia in vigoare;

d) ortce absoivent al invăţărnântului superior din Rornânia. în condiţiiie legii. dacă.

in calitate de student, a acurnuiat cel puţin 5O% din creditele specializării la

Lniversitarea „Aiexaiidru loaii Cuza" din lai;

e) absolvenţi ai universităţilor din (‘on.otfh/ Unň'ersiić.niu, cLi avizttl consiiiilor

de administraţie şi aprobarea seiiatelor universitare ale celor două instttuţii de

invăţärnânt superior;

f') absolvenţii studiilor universitare de master/studii postuniversttare de

specializare/studii acadeniice postuniversitare/studii aprof'undate organizate

exclusiv în cadrul Universităţii „Atexandru Ioan Cuza" din Iaşi;

g) absotvenţii proprii ai prograinelor de conversie profesionaiă a cadrelor didactice

din învăţăinântul preuniversi tar.

Art. 3. ( l) Absolvenţii Universităţii .‚Aiexandru loan Cuza" din Iaşi se pot înscric şi pot

susţine cxarnenul de licenţă/diploniă la o altă inslituţie de învăţăinânt superior acreditată, cti

avizui favorahil al coiisitiiior de adniinislraţic i cţi aproharea senatelor universitare ale celor

doiiă i nstituţii de învăţământ superior.

(2) l)tipă proinovarea examenuĹui dc licenţă la o altă uni'ersitate (pcntru care deţine

aproharea celor dotiă senate). ahsolventttl poate solicita eliberarca suplinienultii la diplotnă pe

baza unei cereri adresată rectorului Ĺlniversitătii ‚Atexandru loan C'uza' din Lasi. ta care

ataează o copie după adeverinţa care atcstă prornovarea examenutui (le licenţă.
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CAPITOLIJL 11. DOCIJNIENTE DE REFERINTĂ

Examenele de tinalizare a studiilor la ljniversitatea .‚Alexandru loan Cuza" din iaşi C

desrasoară in conformitate cu următoarele aete norjnative:

Art. 4. Legislaţie primară:

a) Legei educaţiei na(ionale nr. l /20 l 1 ‚ cu modificärile şi completările ulterioare;

b) Legea nr. 288/2004 privind ořganiza'ec' stztdii/or zzni'ersiíc,ře, cu modificările şi

cornplctările ulteťioare;

c) Legea nr. 60/200() privind dřeptzt/ ahsolveu(i/ur invă(ăřncinízt/ui szřpť'ř'ior particzilaz de

a sa.v(ŕne e.cznzenu/ c/efinali:aře a sţuc/iiloř la žns(ŕ(u(üle ć/e Îfl%Li(ńnzci/zŤ superżor c/e sla(

acřeclitaíe. cu rnodi tkările şi cornpletäri le ulterioare;

d) l Iotărärea de Guverri nr 404/2006 prívind organizarea şi desfăşurarea sízřdii/or

zuiiiers iíaře de masteřaí;

e) Q,dŕnul nr 3 /06.21)22 př'/;'/ncl czpř'ohctrea i'i'Íehdologżťi—c'aclř'u cle orgnnizai'e şi

c/esfăsurare a exan,eneloř' cle /icen(ä'c/ip/onzä i d/serta(ie. cu rnodificărilc şi

completările ulterioare;

f) Ordinul MECTS nr. 6194/2012 privind aprobarea Noř'nzelor n;etodo/ogice de

uř'ganizare şifhnc'fionare aprogranze/or de conveř'sie profnsionu/ä a cadř'e/or didactií'

din iřn'ă(ăn;cinízř/ p)ezuzivr'rs itař', cţj modifiçările şi completările ţilterioare;

gi Ordznul N4inistrului Educaiei i Cercetării nr 4 l 56.'2020 pentru

aprobarea Regzř/ařneřzíu/ui—caclrzř př'it'ind regiřnu/ acte/or de síudii şi al doczimeř,íe/oř'

univeř'sitare Îfl sisteřřzzř/ de îtn'ä(äřřzciřři sziperioi';

h) Oi'donanta de IJrgenţă a Guvernului nr. 4 I /20 l 6 privind .çírzhi/irea zinor nzäszřzi de

s/mpĺ/ficaiť la nne/ul ar/řuinžsti'a(/e/ puh/ice cen/řa/e, cu modiflcările şi completârile

ulterioare.

Art. 5. Reglementări interne:

( l ) C'ař'ía Universitci(ii .‚ A/exandřzi Í()an Cz,:a ‘‘ cĺin Icřşi;

(2) Regzilařnentu/ genercz/ de organizare ifiřnc'íionare cřl Univeř'sităfii ‚‚Alexandrn Í()cřn C'zt:a --

clin Jaçvi,

(3) Regulazneniu/ př'i%inc/ czctżi'ŕ(a(ecř profevionaĺä cř stuc/eřz(i/oř' — c/c/uI stzřdii zŕniveř',vitrzř-e

c/e liceřz(ă (2020-2023) apř'ohaí přin HS ni.. /6 ĺJ 1.0ć. 2()2():
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‚
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(4) Regzi/cznzeiztu/ privint/ uctjvitczlecz pz'ojť.inulcz cz stzic/en(i/n;' — cic/u/ cle stzidii

unii'e;itaz'e clc niczste;' (202 1—2023) czpnhczt jn'in ĺ-JS ;zr. 4 7 24. 0i 2()2 L

CAPITOLUL 111. ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINA[.IZARE A

ST[;DIILOR

111.1. CALENDARUL I)ESFÄSURĂRII EXAMENELOR

Art. 6. Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza n trei sesiuni:

— sesiunea iunie/iulie 2023 (conform St;'zíctzu'ii crnzzlz,i zznii'ersitczr 2022:2023);

- sesiunea septembrie 2023 - sesiune specială pentru studenţii care au beneficiat de

mohiiităţi Erasrnus în anul universitar 2022!2023 i pentru studenţii care, din rnotive medicale,

nu au putut usţine examenul de licenţă in sesiunea iuiie 2023;

— sesiunea februarie 2024 (conform Çt,'zcli,,'ií wu,/uî iznive;'sitczr 20232024),

111.2. COMISII

Art. 7. ( l) Pentni coordonarea organizării şi desfăşurării exanienului de finalizare a

studiilor. pânä la data de 19 mai 2023. Biroul Executiv al Consiliului de Adininisraţie a nurni

o Cornisic centrală pe uni\-ers)tate. Pentni pciioada desfăşurării efective a exanicnului de

finalizare a studiilor, C'oiiiisia ccntrală îşi stabileşte sediul ta Rec(oratul Universităţii

„Atexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

(2) Cornisia çentrală organizcază şi supraveghează desfăşui'area examenelor de

ťinalizare a sttidiilor,

Art. 8. ( l) În vederea btinei desfăsurări a cxamenelor de finalizare a studiilor (licenţă!

diplornă!disertaţie!ahsolvire) se constituic, până la data de 19 mai 2023, la niveltil ťiecărei

facultăti, (o,nisii/e ţ)ť;i(,'z( cxzwiťnu/ cle fincz/i:ci;'ť ci stz(clii/();' J)ť spCcici/i:ci'i;p;'og;'cznzť cle stz,clii

( ‘c,nusulť penlt'n .iolufkmcu'c'ct conk'skzşn/o;'. la propunerea consili ilor fiicullăţi]or şi cu

aprobarea Biroului Executiv al C'onsi liului de Adrninistraţie.

(2) Pentru absolvenţii specializăriloľ;prograrnelor organizate in haza Legii nr. 4 1995,

facultăţile vor conslitui cornisii dktincte de exarninare şi vor stabili condiţii de organizarc şi

destăşurare specifice.
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Art. 9. (l) Comisiile de e'amen pentni finalizarea studiilor universiţare de licenţă,

mnster şi progťame de conversie profesională a cadretor didactice din invăţământtil

preuniversitar sunt formate din 5 membri, tiiuiari ai Universităţii „Alexandru loan Ctizn" din

1ai, cu excepţia indrtimätoruĺui lucrării. după curn tirmează:

a) preedinte (proťesür, conferenţiar):

b) doi membri permanenţi (profesoi. conferenţiar, Lector/ef lucrări);

c) un rnernbru nepermanent (coordoriatorul lucrării);

d) secretaľ (cel puţin gradtil de asistent titular. exclusiv cu atribuţii de adiriinistrare a

do c u rnen te lo r).

(2) Odată cu nominalizarea comisiilor pentru examenul de finaiizare a studiilor, se vor

noininaiiza i membrii stipteanţi.

(3) Ín situatia în care îiidrumătorul lticrări i este mernbru permanent in

comisie/preedinte, acesta va fi intocuit in aceată calitate de către un niernbru supíeant i va

nota doar ca membni neperrnanent, astťel incăt candidattLl va primi patru (iote de ta patru

Lnenibri diferiţi ai coinistei.

(4) Mernbrii comisiilor sunt cadre didactice titulare, cu excepţia îndrumätorului lucrării

de ťinalizare a studiitor, care poate fi i cadrti didactic asociat.

(5) Componenţa corriisiilor pentni examenele de ticenţă, diplomă, disertatie si a

comisiilor pentru sotuţionarea contestatiiior, precum i numărul rrienibrilor acestora nu se

rnodiťică pe durata examenelor de ĺinaliznre a studiiĺor, ťiind aceleasi pentru sesitiniie iunie-

iulie/septernbrie 2023 i penĺru sesiunea februarie 2024.

(6) In cazul în care, din rnotive justiťicate. unul dintre mernbrii conikiei nti poate

parĺicipa la exaniinare, acesta va fi înlociiit cu un niĺ cadľu didactic, cu respectarea dispoziţiiior

alin. ( l) privitoare La gradut didactic cu aprobarea ccndLicerii facultäţii i a Corriistei centrale.

(7) Facultătile vor desemna. pentru siwaţiile prevăzute la punctele (3) i (6), rnernbrt

supleanţi cu respectarea dispoziţiilor alin. ( l ) privitoare la gradul didactic.

(8) Într-o sesiune de finaLizare a sttidiilor universitare, un cadru didactic nu poate ťi

mernbru permanent in mai mtilt de două coniisii pentru acelai cicllL de stiidii, cu excepţia

seçretarului de coniisie.

(9) Ín cazul in care, din motivejustiťicate. coordonatorul nu poate fi prezent ta exanienul

de susţinere a llicrării de ťinatizare a stţidiiior. acestn poate deiega caiitatea de inenibni ai
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comisiei de exarnen unui alt cadru didactic. printr-o cerere adresată preedintelui cornisiei de

tinaíizare a studiilor.

Ârt. l O. ĺn conforrnitate cu ‘olui ć/e elică i deozlo/ogie prtestutzr,iă ai Uive;'siíâii

..A/e.vanć/ru Joan (‘lca ‘ ć/in ltişi me;nbrii coinunităţii acadernice nu pot participa la

următoareíe activităţi care irnplică incmhríi Ĺtmiliei sau rude pănă Ía građul I Í (: activităţi de

evaluare a studcnţilor (cornisii de exarnene). îndrurnarea lucrărilor de licenţă!diplornă. disertaţie

şi de absolvire etc. Stabilirea gradului de iudenie inÉră în ohligaţiíle conducerii facultăţii.

Art. I 1. Coniponenţa cornisiilor pentru exarnenele de licenţăldiplomă, disertaţie şi

absolvire şi a comisiilor pentni soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-ul web al facultăţii.

111.3. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

Art. 12. nainte de începerea perioadei de inscriere, secretariaţele facultătilor vor

întocrni i aťia listele cu absolvenţii promoţiei ctirentc care au drepttil să se înscrie la examentil

de tnatizare a studiilor.

Art. 13. Pentru înscrierea [a exarnenul de tinalizare a studiilor, candidaţii trebuie să

depună la secretariatul facultăţii urrnătoarelc:

a) cererea tip (Anexa I);

b) lucrarea de licenţă!diploniă!disertaţie!absolvire. avizată de coordonatorul tiinţiťic i

însoiilă de Dec/araĺia prit'inć/ (lz(ÍenÍfcfÍrlfe(l con(inzělti/lŕi řucrării /e

/ic.en(ädip/onzä:dier1a(/e. ahso/i,,'e (Anexa l I ):

c) copie după certificatul de naştere;

d) copic după uii act de idenlitate (huletincarte de identitate;paşaport. după caz);

e) copie după certiťicatul de căsăţorie!doctinienţtil çare atestă schirnharea ntimelui:1iotärre

đe ađoptie, împreunä cu đocurueritele prevăzute pcntru aceste sitiiaţii, conforrn IVo;'LIor

penn'ťt gesfionai'ea c/ateio;' Ş ć/oczunenleio;' p''irinć/ exanzenu/ C/e ţinCl/t:ař'e a sţuć/ii/or

aprohate in edinţa BFCA din đata de lo.06.2()2 l (dacă este cazul)

f) Diploina de Bacalaiireat sau echivalentă, in original (pcntRi examenele de

l icenă!diplornă, disertaţie şi absolvire);

g ) Diploiiia de Licenţă şi Stipl iinentul la Diplomă!Foaia Matricolă in oiiginal (pentru

exainenclc de disertaţie şi absolvire):

i:)
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h) Atestatut de recunoatere a diplomelor, eliherat de către Centrul Naţional de Recunoatere

i Eehivalare a Dtplomelor (bacalaureat/licenţă), acoto lLnde este eazul;

i) Hoţărárea Senatukii Universitătii „Alexandru loan Cuza" din lasi, prin care se aprobă

sţistinerea examentiltii de ťtnalizare a studiilor la Universitatea „ Aíexandru Ioan Cuza"

din tasi, pentni absolvenţii altor instittitii de invătământ superior;

j) chitanţa de plată a taxei, in caz (ie repetare a examenului.

Art. 14. Prin Declaraţia privind atitenticitatea se atestă, sub sancţíunea prevăzută de

legea penală pentru fals în declaľaţtl, faptul că lucrarea de licenţă/diptomă/disertaţie/absolvire.

depusă în vederea susţinerii. este realizaţă in exclusivitate de către candidat, cu respectarea

preederílor Iegislaţiei in vigoare referitoare la protecţia drepturitor de auLor.

Art. 15. Consitiul fíecărei facullăţi decide dacă docunientele de ta art. 13 pot fí

transrnise către secretariatul facultăţii in t'omiat electronic.

Art. 16. După înclieierea perioadei de înscriere, secretariate[e icultăţilor vur intocrni

i afia tistele cu candidaţii care au dreptul să se preztnte la exarnenul de

icenţă/diplornă/disertaţ ie/abso tvire.

111.4. TAXE

Art. 17. Taxa pentRi repetarea exanicnclor de licenţă/diplomăĺabsolvire şi disertaţie

este de 200 lei.

o
CAPITOLUL IV. DESFĂŞURAREA EXAN]ENELOR

Art. 18. ( l) La aceeaşi speciatizare, exainenul se organizează şi se desraşuară în

aceleaśi condiţii pentru toţi candidatii.

(2) Lucrările de fínalizare a sLudilor se susţin in limba de predare a programtitui de

studiu.

(3) n cazul examenului de licenţă/diplornă. în situaţia în care ambele probe se

desraoară oral. fiecărui candidat i se aeordă. pentru exaininare, un interval de aproxiniativ 20

de liiiiiţite.
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(4) Deliberarea coniisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor exarnenelor đe tinalizare

a studiilor nu este publică.

Art. 19. Prornoarea prirnei probe diii cadrul exanienului de licenţă!diplumă:absolvire

i nota ohtinutä in sesiunite iunie!iulie1septembrie poate fi recunoscută doar pentru sesiunea

februarie 2024, pe baza unei cereri din partea candidatului adresată decanultii facultăţii.

Art. 20. ( l) La prohele orale din cadiul exarncnelor de finalizare a studiilor. notele

acordare de tiecare rnembru a cumisici sunt nurnere intregi de la l la tO. Nota obţinută de

candidat la o probă orală se calculează ca medie a celor 4 note acordate de mernhrii comisiei

care au dreptul de a nota.

(2) Media minimă de promovare a fiecărei probe din cadrut exarnenului de licenţă!

diplornă!absolvire este 5,00, niedia ftnală minimă de promovare este 6,00.

(3) Media ininimă de promovare a exainenului de diserlaţie este 6,00.

(4) Media exarnentilui de licenţă/diptomă/ahso]vire se calculează cu doţiă zecimale, fră

rotunjire, exclusiv în haza mediei probelor.

(5) Media examenului de disertaţie se calculează cu dotiă zecima[c. tră rotunjire.

exclusiv pe baza notelor acurdate de către membrii comisiei de examen,

(6) Rezultatele obtinute la probele orale nu pot ti contcstate.

l\.1. SUSŢINEREÁ PROBE[OR

Art. 21. Probele pentru exanienut de [icenţă!diplomă!absolvire/disertaţic se destsoară

în sediul Universitătii •‚Alexandru Ioan Ctiza" din lasi, în prezenţa, in acelai loc şi in acelai

mornent, a cornisiei/coiiiisiilor de examen specifice tiecărei probe şi a candidaţilor.

Art. 22. Îii t iinpul probelor orale/scrise. în sală trebţiie să fie prezenţi inini inuin 2

cand i daţi.

Art. 23. lste recoinandat ca facultăţile să asigure un spaţiu propicc de ateptare în

proxiinitatea săl i i (le examen.

ll
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lV.2. EXAMENUL DF. LICENTĂ/DIPLOMĂ/ÁBSOLVIRE

Ar(. 24. Eamenul de finalizare a stţidiilor universitare de licenţă şi a programelor de

eonversie profesională a cadrelor didactice diii inväţărnântul preuniversitar constâ din două

probe. după cuni unnează:

a) Proba 1 : (‘znoşíŕtz(e tićnt/amenlu/e .i h' sreeŕulitate:

b) Pi'oha 2: P'ezenîuz'ea şż szđs(ine;CLI /zze,'ărü (/C /ieen(Ydip/onzćWahsolvi,'e.

lV.2.l. PROBA l: CIJNOŞTINŢE FUNDAl'1ENTALE Şl DE SPECIALITATE

Art. 25. ( ţ) Denurnirea Probei 1 — ( ‘unoşţin(e fizndamentale şi de speeialitate —

modut de dcsrasurare a acesteia (oral!scris) se va stabili, pentru fiecare speciatizare in parte, de

către Consiliul facullăţii, constituind Anexa l1l la prezentul regulament.

(2) Susţin prohä orală la exarnenul dc absolvire a prograrneloi' de conversie profesională

n cadrelor didaetice din invăţământul preuniversitar ahsolvenţii urrnätoarelor facultăţi: Educaţie

Fizică şi Sport, Econoinie şi Adrninistrarea Afacerilor. Geografie şi Geologie.

Art. 26. Terna(ica şi bibliografia aferene Probei t se stabilesc de către fiecare facultate

în partc şi se adiic la cunotinţa candidaţilor prin afişare śi/sau publicare pc site-ul web al

facultätii ta inceputul semestrului Il al ultjmtilui an de studiu.

IV.2.1.I. PROBA SCRISĂ

Art. 27. ( i ) Proba 1 — ( ‘těnoş,żtzţe' /LUIL/Llpnenlule şż de speeiilitate - precede susţinerea

Iucrării de Iicenţäĺdiplomă/absolvire şj se des(şoară sub forniă de lucrare scrisă cu durata de

până la 4 ore.

(2) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc ta nivelul comisiei de licenţă/diplomă/

absolvire pe facultate, cu cet rnult 24 de ore înainte de inccpcrea examenţiltii de finalizare a

sÉudiilor, avându-se îli vedere urrnătoarele crilerii:

a) să asigure o cuprindere cchilibi'ată a rnateriei şi să poată fl rezolvate de un

candidat cu o pregătire rnedie in lirnitu timpului destinat probei

b) să facă posibilă aprecierca obiecÉivă a pregătirii candidaţilor. a capacităţii lor de

stn(cză şi a aptitudinilor peiitrii specializarea absolvitä.

(3) Subicctele pentru Proba t e stabilesc după urrnătoarea procedură:

12
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a) tieeare membru al coni isiei elahorează pentru specia izarea la care este

evaluator ccl puţin 5 suhiecte5 seturi (le subiecte (in cazul testelor grilă) diii

ternatica i bibliorata atisaLe

b) se elahorează 5 bilete de exarnen priii tragere la soiţ din suhiectete etaborate

care se introduc in plic inchis;

c) pťeşedinlele comisiei de licenţă extrage un plic inchis cu unui dinlre bilete

d) bilettil extras constitwe subiectul de exarnen pentru candidaţi;

e) subiectul extras va t multiplicat in aţătea exernplare căte săli de exarnen sunt;

f) preşedintele si secretarul conisiei de licenţă distribuie in săli plicurile sigilate

cu subiectele pentru examen.

(4) Persoanele care participă la stabilirea subiectelor i la rnultiplicarea acestora nu vor

părăsl sala cornisiei de licenţă pe fcultate i nici nu vor lua legătura cu alte persoane până în

rnornentul deschiderii plicurilor în săti. Se inlerzice introducerea oricror rnijloace de

cornunicare în sala unde are ]oc întocniirea subiecţelor. niultiplicarea acestora i pregătirea

plicurilor cu subiecte.

(5) În cażurile testelor tip grilă. dispozitiile prezentului articol se'plică în mod

corespunzător. cii mentiunea că. pentru stabilirea variantelor de subiecte. prin extragerea

acestora din baza de date. se poate t'olosi in prograni infomiatic, cu respectarea termenului

prevăzut la alin. (2) în ceea ce priveşte operatiunea de extragere a subiectelor.

(6) Peiitrii rezolvarea siibiecLelor de la proha scrisă. candidaţii vor prinii. de ia

responsabilii de săli, coli tip, având ştarnpiLa facultăţii. Pe colţul ce uniiează să fie lipit se vor

coiiipleta l izibi l nuinele şi prenuniele candidatului, precum şi iriiţiala prenunielui ţatăltii. Colţul

înnegrit se va lipi de câtre candidat numai în rnoinentul predării lticrării. În cazul testelor grilă

sc va folosi foaia ot)işnuită sau, după caz, foi sLandard pentru corectura electronică şi se va

aplica eticlieta deasupra colţului.

(7) Se interzice iiitroducerea de către candidaţi iii sălite de examen a oricăror mijtoace

de comunicare.

(8) Baremul va l atat ia expiťarea limpului de examinare. În functie de specificul

tecărei facultăţi. coinisia de finatizare a studiilor va stabili un interval de timp pentru

foniiularea i rezoiarea contestatiilor la bareiii.
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(9) CorecLarea si notarea Iucrărilor scrise se desfăsoară numai (lupă soluţionarea

contestatiiloi la batern. conform alineatultii (). in săli stabilite anterior, diipă un program fixat

de către cornísia de licentă. Dacă exatnenul este de tip grilä, comisía de liccntă pe facultate

propune proceduri tehnice de notare. Accestil altor persoane in aceste săli. in afara membrilot

comisiei, este cu desăvarsire interzis.

( l Ü) Fiecare grup de subiecte va íi corectat independern de eătre doi rnemhri ai cornísiei

şi va ťi apreciat separat cu note de la l la l O. rvlcdia [iecärei lticrări scrise, acordată independent

şi separat de fiecare corector, se calculează ca niedie aritrnetică fără rotunjire, cu două zecimale,

a notelor pentru ťiecare subiect/temă/problernă. Notele acordate pentru fiecare

subiect/ternă/problemă, precum i rnedia pe lucrare se consemnează în borderouri separate,

astfel încât să fie cunoscute numai de persoancle care au evaluat lucrarea. În cazul testelor

grilă, corectarea poate fi racutä i prin rnijloace electronice.

(l l)Dtipă incheierea evaluări şi notării tuturoľ lucrărilorîn condiţiile precizate mai sus,

se întocmesc bordcrourí centralizatoare śi se calcu!ează media ťinală a lucrării ca rnedie

aritmetică. cu două zccimale. rară rotunjire, a iuedíitor acordate de ťĹecare corector în parte.

( 12) In cazul in care intre rnediite acordate de corectori, la aceeaşi lucrare scrisă, există

o dtferenţă rnai niare de l punct, lucrarea va fi incredintată unui alt cadru didactic numit de

preedintele comisiei de licenţă. care va proceda la reevaluarea tucrării şi va stabili niedia ťinală.

pe care o va trece în borderou sati pe teză, sub seninătţiră. Aceeaşi proceduiă va fi aplicată şi in

cazul diferenţelor strict rnai niari de 2 ptincte La notele acordate separat de către çorectori pentru

fiecare subiect/ternă/problemă.

( 13)Media ťinală este scrisă pe ťiecare lucrare n parte, înainte de deschiderea acesteia,

cu semnătura preşedintetui cornisiei de licenţă sau a unui membru al comisiei desemnat de către

prcşcdinte.

( 14) Lucrările scrise se deschid nurnai după inclieierea acţiunii de evaluare a tuturor

lucrărilor şi trecerea iiiediei íinale pe fiecare în parte.

( 1 5) Mednle finale obţinute de către candidati se trcc direct in cataloagele alfahetice.
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( l 6) Eventualele eontestaţii privind reřullatele prohei serise se depun la seeretariatul

factiltăţii unde s—a desŕăśtirat examenul, in iennen de 24 de ore de la atişarea reztiltalelor. şi se

reiolvă in terinen (te 48 de ore de Ía data incheierii đeptinerii aeestoia, dc eătre (omisia de

analiză şi soluţionare a contestaţiitor. Rcztiltauil probei se va modiíiea numai daeă noa primită

la recoreetarea tezei va fi mai mare sau egală cti l punet faţă de nota iniţială. In eaiul in care

subiectele la proba scrisă sunt de tip grilă, in vederea solutionării contestatieí, puneajul va ti

ealculat manual de eel puţin doi nienibri ai (oinisiei de analiză i soluţionare a eontestaţiilor.

iar in eazul in care punetajul astfel ealeulat (iiferă de eel stabilit prin mijloaee electroniee, n()ta

tinală a prohei scrtse va ti stahilită pe baza ptincląjului acordat de Cornisia de analiză i

soluţionare o çontestatiilor.

( l 7) Pentru luerările care ati priniit iniţial note cuprinse înre 9,0 l şi 9,99, inclusiv 9,0 l

şi 9,99, nota definitivă este nota acordată de comisia đe eontestaţii.

( L 8) Rezultatul soluţionării contestaţiei este definitiv.

IV.2.ł.2.PROBA ORALĂ

Árt. 28. În situaţia în care Proha 1 — Czznoşíin(e fzzndunzeníale şi de speeialitate — se

desraşoară oral, eornisia de exaniinare pregăteste eti 24 de ore înainte de desfăurarea probei tin

nuinăr suficient de hilete de examen cti stihiecte din ternatiea i bibliogratia afiate.

Art. 29. Biletele de examen vor purta seinnătura preedintelui cornisiei de examinore

i tanipila facultăţii.

Ar(. 30. lva1uarea etinoştinţelor ftindainentale şi de speciatitate eonstă in veriflcarca

orală a candidaţilor. pe ha2a suhicctelor extrase eonťorrn modalitătii stahilite de comisie. in

urrna ot'eriri i unui timp rezonahil de găndirc pentru elaborarea răsptinstiltii.

Art. 3 ł. Nota de la proba ( ‘unoştin(ť tw?danlení(zle şi (le speĹ-iu/iiatĹ' estc media

aritmetică (cti două zccimale. tără rotunjire) a notelor ntregi acordate de tiecare meinhru al

cornisiei (exceptänd seeretarul).
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IV. 2.2. PROBA 2: PREZENTAREA şl SUSŢINEREA LLCRÄRII DE

LICENŢÄ/fll PLONIĂ/ABSOLVI RE

Art. 32. ( ł) Temete IucrăriLor de licenţă!diplornă:absolvire sunt cele proptise de către

cadrele didactice coordonatoare. verificate de către departamente şi aprohate de către Consiliile

facullăţilor. La specializările duhle, lerna lucrării de licenţă ‘diplornä poate fi aleasă la oricare

dintre cele două speciatizări.

Art. 33. Ín cazul specializărilor duhłc, candidatuł este inscris Ia o comísie în carc se

regăseşte tema Iucrării de ticenţă:

a) fäcuttătile trebuie să constituie comisii pentru flecare dintrc cele două specializări;

b) este de cornpetenţa facuttăţilor să propună comisii pentru alte situatii, diferite de cele

standard (ex rnodule în limbi străine).

Art. 34. Proba Přczenlarcct şi szłsŁn?t'rea /zze,'ării cle licen(ä!cJip/ímäĺahsolvire este

publică.

Art. 35. Nota pentru prezentarea i susţinerea lucrărií de łicenţă!diplomă/absolvire este

media aritmetică (cu două zectmale. fră rotunjire) a notelor intregi acordate de cet patru

rnernbri ai cornisiei.

lv.3. EXANIEN[)L DE [)ISERTAŢIE

Art. 36. Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă: pte:enczřea şi susţineł'ea

lucrării de disertaţie.

Art. 37. Temele lucrăritor de disertatie sunt cele propuse de către cadrele didactice

coordonatoare ce susţin activităţi didactice in prograrnuł de studii respectiv sau co-îndrumare

cu un cadru didactic din program, verificate de către departarnente şi aprobate de către

Consitiile f'acultăţilor

Art. 38. Stisţinerea kLcrării de disertaţie este publícă.

Art. 39. No(a pentru prezentarea şi susţinerea Iucrärii de disertaţie este media

aritmetică (cii dotiă zecimale. fră rotunjire) a notelur ntregi acordate de cei patru mernbri ai

comisiei (cu excepţia secretarului).
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IV.4. AFIŞAREA REZULTATEIOR FINALE

Ar(. 40. Rezulţatele flnale ale examenełor de tlnalizare a studiilor se cornunică prin

aflşarc la sediul täcultăţilor organizatoare şi pe site-urile acestora în termen de cel rnułt 4X ore

de la data susţinerii. Listele aflsale eu reztiltatele examenelor de flnaltzare a sludiilor vor Íl

nominale, penlru candidatii care si-au expriniat acordul în acest scns prin conlpletaľea cu DA

in cârnpul 1] ai Anexei l. si vor indica numărul matricol. in sítuaţia absolvenţilor care nu

exprirnat acordul afíării cu nume i prenume (au bität varianta NL').

Art. 41. Cataloagelc parţiale si cele [inale. semnate de către membrii cotiisiei. sc

arhivează la sccrctariatul facultăti i.

CAľITOLU[. V. E[.IBERAREA DOCUMENTELOR DE STUDII

Art. 42. Diplomele pentru absolvcnţii care ati promovat exarnenul de tlnalizare a

studiiłor se eliherează în ternien de cel mult 12 luni dc la data prornovării.

Art. 43. ( l > Până la eliberarea diplomei. absolvenţii care au promovat cxamenul de

tlnalizare a stuđiilor priinesc adeverinţe de absolvire.

(2) Adevcrinţa de ahsoivire a studiilor conteră titularului aceleaşi drcptun legale ca şi

diploma şi este necesar să conţină funcţia. nurnele, prenumelc l semnătura persoanelor

rcsponsabile din instittiţia ile invăţămănt superior, precum şi informaţiile următoare: a)

domcniul dc sttidii universitare; h) proramul (ie sttidii::specializarea; c) perioada de studii;

d) incdia de íinaliiare a studii lor; e) stattiuił de acreditare:autorizare provizorie, torma de

itivăţăniänt, lirnha de predare. iocaţia geogratică, numărui de credite şi actiü norniauv carc ic

stabiletc (Hotărärea Guverntilui, Oitlín al Minisrului, după caz)

(3) ĺn cai đc picrdere sau dc distrugerc, eliberarea unei noi adeverinţe urmează

proceduiile legale privind el ibera rea dtip l ica(elur actelor de studii

Art. 44. ( l) Ahsolveriţii care iiu proiuoveaiă exameaul de licenţă/diplomă priniesc,

la cerere, o adcverintä de absolvire a studlor universitare eliberată de instituţia de invăţărnânt

superinr ahsolvită, carc va ctiprinde inĺormaţiile prevăzute in art. 43. al. 2, cti cxccpţia incđici

de flnalizarc a studiiloi care se va înloctti cu mediile de promovare a anilor dc stttdii.
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(2) Aceştia pot susţine exarnenul de fiiiaLizare a studiilor in oriçare ahă sesiune. cu plata

de către candidat a clieltuieliior de exarninare stabiiite de Senawl Llniversităţii ‚.Alexandni loan

Cuza" đtn IaşL Absolvenţii pronioţiitor anterioare se pot inscrĹe la examenete de fnatizare a

studiilor în sesiuni le prograrnate pentru promoţia curentă.

(3) Ahsolvenţii studiilor universitare de niasterat îninatriculaţi începând cu anul

universitar 2008!2009, care nu au proniovat exameiiul de disertaie într-o primă sesiune, îl

mai pot sristine o singură dată într—unul din anii universitari urrnätori. n cadrul examenului de

disertaţLe progratnat pentni ahsnlvenţii aiiului respectiv şi cu suportarea de către candidat a

cheltuietilor de exarninare stabilite de Senatul !Jniversităţii. Dacă śi la a doua susţinere a

disertaţiei absolventul nu obţine niedie de promovare. acesta poare primi, la cerere, o adeverinţă

de absolvire a programului de masterat şt situaţia colară.

(4) Absoivenţii programelor de conversie profesionaiă care nu promovează examenui

de absoivire primesc, la cerere, o adeverinţă çare cuprinde informaţii privind denumirea

programului de coiiverste profesionaiă, domeniul de studiu, forma de învăţăinân la care s-a

organizat scolarizarea. penoada de stidii. niediile đe promovare a semestrelor!anilor de sĺudii.

Acetia pot stisţine examenui de ťnalizare a studiilor in oricare altă sesiune. confonn

prevederitor tegaie in vigoare. cti plata chettuieiiior de exaniinare stabilite de Senatul

!Jniversităţii „Alexandni loan Criza" diii lai.

Art. 45. Rectorul ĹJniversităţii „Alexaiidru Ioan Cuza" din Iaşi poate anula, cu

aprobarea SenatulLli Universitar, un exarnen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă

de studii, atrinci cänd se dovedete că s-a ohţinut pi-in mijtoace frauduloase sau prin încălcarea

prevederitor (‘odzlu/ de elkă Şi (iĹonŤo/og/e l(flIVCISi/Llľă.

CAPITO[U[. \‘l.DISPOZIŢII FINALF ŞI TRANZITORII

Art. 46. ( i) Coordonatorii iucrărilor de Iicenţă. de diplomă, de disertaţie şi de absoivire

răsprLnd solidar cu au(orii acestora de asigurarea autentic ităţii conţinti(tittii.

(2) Responsabilitatea privind declaraţia de autenticitate a lricrăritor de licenţă!diplomă!

disertaţie!absolvire revine candidatului. Tentativa de fratidă se pedepseşte cu eliminarea

candidatului din examen.
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Secľctariatul Geiwral al L'niversitătll
Biroul Progrl ue Didactic Un iveľi ta re şi i'ít i n ivťrs ita re

(3 ) Responsabilitatea vent'ícäri, aiilenticităti conţinutului lucrări, de l cenţă!diploniă!

ahsolvire şi (iiseitaţie revine mlrut?ćiwş'zf/ziL care are obligaţia de a parctirge conţintihi] tezei şi

de a întocini reťeratul de apreciere. Aces(a a ťi însotit de raportul de sirnilitudine enerat de iin

program inťonnatic specializat in deiectarea plagiatului. agreat dc către L'niversitatea

„Alexandru Ioan Cuza" din lai (ex, Turnitin) Procentul de similitudine accepta este stabilit

de cătrc consiliul t'íecărei facultăţi, in ftinctic de specificul dorneniului.

(4) Comisia Centrală pc Universitate şi coniisiile pe tacultăţi astgură. prin măsuri

specif'ícc. respectarea nonnelor deontologiei şi eticii acadernice. in scopul prevenirii!conihatcrii

plagiattilui. a comercializării lucrărilor. precum şi a oricărei tentative de fraudă.

(6) Facultăţile vor infonna candidaţii despre condiţiile de incriere la examenele de

fínalizare a studiilor, conţinLitul, prograrnele. acces(il in bibliotecí, cursurile de pregătire etc.,

pt.in aťişare şt, dacă este posibtl, prin broşuri/pliante tipărite şi!sau pagini web.

Art. 47. Prezentul regularnent sc aplică pentru sesiunile iulieĺsepternbric 2(J23 —

ťebt'uarie 2024 pentrti promoţia anul(ii universiţar 2022/2023, precuni şi pentrti absolvenţii care

iiu au susţinut sau nu au promovat exanientil de finalizare a studiilor până la intrarea sa în

v i go a re.

IL)



ANEXE

Anea l

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - EXAMENDE LICENŢĂ

Subseninatul(a)

nurneie, iniţiala tatăhii. prenumele)

căsătorii(ä)

____________________________________‚

CNP

_______________________ ______________‚

íut,'tica

lui____________________________ şi al/a

________________________________‚

născut(ă) la data de

_________________

localitatea

____________________________‚

jud.___________________________

dorniciliat(ă) în localitatea

____________________________‚

jud.

________________________________

str._____________________________ _‚ nr. ‚ bl.

________.

ap. ‚ nr. telefon

__________________________

email

________________________________________________________

student(ă) al(a) Q
Facuţtăţii de__________________

______________________‚

Universiţatea „Álexandru loan

Cuza" din Iaśi intre anii 20— 20. cursuri cu frecveiiţă(ZI)cu frecvençă rechiă(FR)ĺinvăţăniănt

la distanţă (ID). vă rog să binevaiţi a—nii aproha incrierea la exanienul de licentă. sesitinea

Tema lucrării

ni. pagini

_____

Coordonatorul lticrării

Pentru absolveuţii care repetă examenul de licenţă:

— Árn susţinuţ exanwn de licenţă in sesiunea ‚ arn ohţinut nota

________________

la proba t, doresc echivalarca notei de la proha l •da sau •nu, arn achitat sunia dc

________________

cu cliitanţa

____________________________

din data de

_____________________

AFIŞAREA REZULTATELOR

Suní de acord să-rni fie ariai numele i prenurneie pe listele cu rezultatele examenuhii de

rinalizare a ludiiior:

DDA DNU

Data___________________ Sernnătura
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Anexa ll

A4izat,

îndrumător Lucrare de Licenţă/Diplomă/Disertaţie//Alsolvire

Titlul, Numcle şi prenumele

_____________________________________

Daia Seinnătura

D[CLARAŢI [ prhind autenticitatea coaţinutului lucrării de
lice n ţă/d ipl mă/d iertaţie/absol vire

Suhsemnatul(a)

dorniciliat(ă) in

născut(ă) la data đe ideiitifjçaţ(ă) prin CNP
ahsolvent(ä) al(a) Universităţii .‚Alexandru loan C'uza din Iaşi. Facultatea de
specializarea prornoţia

declar pe propria răsptindere. cunoscănd consecinţele falsuluiin declaraţii iii sensul art. 326 din Noul

(‘od Penal şi dispoziţiile Legii EdLicaţiel Naţtona[e nr. [/20 l l art. 143 al. 4 si 5 reťeritoare ta plagiat.

C lLtcrarea de licenţăĺdiplornâ/disertuţieĺahsolvire cti titlul:

elaborată sub indrurnarea dlui!dnei

_______________________________________________________________________

este autentică, inii aparţine şi îmi asum conţinutul său în intreginie.

De aseinenea, declar că sunt de acord ca lucrarea rnea de licenţăĺdiplomăĺdisertaţie/abso[vire

să fje verificată prin orice rnodalitate legală pentnt confirrnarea autenticităţii, consimţind inçlusiv la

introducerea conţinutului său într-o hază de daie in acest scop.

Ani luat la cunoştinţă (iespre t'aptui câ esle interzisă cornerciatizarea de lucrări ştiinţiťice în

vedcrea façjljtării falsificării de către curnpărător a calităţii de atitor al tinei lticrăťi de licenţă. de

diplornă sau de disertaţie şi in acest sens declar pe proprie răspundere că lucrarea dc f'aiă nti a fosl

copială, ci repreziiită rodul cercelării pe eare ani intreprins—o.

Data

______________________________________

Seinnătură student
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s crttii ri iit st t3 Qfl5r15 ti l l_ fl 5'Q rsit ăi i
biľo[il Pr,r;s,iie lieltsctice k.tiiiversita rsi P iillt1s\c rit:tre

PER LIBERTATEM AD VERITATEM

\c\stvili,ic.ro

Anea III

Proba ł - mođalitate de susţinere i denumire

o
.

Modalttatea
r. . - piseialiearea/ ľrogramul de studii l- orma de .

• t iltatta Domeniiil de licenţa - ..5tlc susti nere Oenumirea Probei l
trt. uni' ersiiare dt lietnţa ini aĘamant

ľrobei l

- -
- - Bazclc niolćctilare şi celulare de Drganizarc Şt

S ‚uch i ni i e l l• Pruba scnsa . . . . -

funcţionarc a ltiniii vii

Siolugic Biologie ll Prubă scrisă Orgaiii7area şi ftincţionarca sisternelor biologice

Biologic(icograflc 1l Probă scrisă lnicrrťlalii sisicnic biolugicc — factori geografici

şi i inţa nicdi tilu i Ertilogi e şi lo5 ţiit nicd iu lsi l E Probä sc dsă IJ ti l eare;i J it rah i l a s isiernc lor ccolugice

Biuchmie iehnologică l F Probä scrisă ElcnicniL fttndanie,ssalc de cliiniic şi biochiniie

E chirnic Ch,rn,e l ľ l5robä scrisä Elcntcnic li,nda ‚iie,iialc dc clii,iiic

.

. Elc rncnic ĺstndtirnenitsle de chimic şi chindc
( li,ni,c nicdtttsl:i IF Prsiha scnsa -

‚ -—

—
nscjacela

- . Esa l tiarci c i;r.oíinţe lur ĺundanieniale i dc
— Drc1ii l l -l5roha scriss i

s iicc ia ! itiic
J Dr, ...Evaltiarca cunoşt,,ijclor fundanieniale şi de

Dscpi l r R Prood scnsa
îpccialittic

Adniin isi rarea a ĺssccri lor ( n i i niba s - - - -

- l F Prtibî iis a Econoisii.t si ecst,,inc :t afaceri lor
englezal

dniin ki rarca Econoni ‚a coiiicrţtilui. iu risnitil tii ş i - -

i - - -

. l l Prtiba orala Fc onc,nii a ş i gtsi :iinca a faccri lor
aiacenlor scr\ iciilor

Fctîno,t;,a ciiiicultii. iiirisniultn şs -

- . l 1- Proba unla Ĺ c ononit i eesitoneta a lacťri lor
scr\iciilo[ Btslti Rcpub:iťa Moldo ttl

Cibcrnclict. ciatisiică ln runiiaticä econoiiiică l5 lirobă urtilă Ecunoniia şi gesiiunea afaceri lur
şi infoni,aitcă —— .— — —

9 ecunoniicä Stair\iicä ş, previziunc ccononiică l F Prohä ortilă Ecttnoniii şi gessis'nei afacerilor

(uniabi l iititc şi in lor,iiattcă de gcsi i tinc l F Prohä cira lă Econtinii ;s si ccst isinca a faceri lo r
Coniabiliiaie

Çnniahiliiatc şi inĺorrnaiicä de gcsiitinc l D Probä oralä Fconornia şt geiitunca aĺsiccri lor

Econoniic şi afaccn -

c • • Ecoiiorn tc şi st tt icc n i nternal i onalc l l Proba orala l:conornia ş i gcsiiunca a ĺaccri lor
intcmaţiunalc

F,nanţe şi hănci l E Probă orttlä Ect,nomia şi gesiiu,iea afaccrilor
. Finanţe

.9 Fi,saisţe şi bănci D Pruhă oralä Econonita şt gcsiitinca afaccri lur

Managenicisi l F - -- Prubă ora lä Economta si tcsis,,iica afaccrilor

Managenieni
\ l iii agcrncns l l) Prohă ot•a l ă l c nnnni ia st ges i i iiiictt a ĺtice ri l or

Marc iing \l:irkcsrie IF Probă orală • Ecunoniia si cesittsnea aaceri lur

Asjis,inoir:tlie ptihlică IF Prohă ortilă Adniinisiíiiic ptihtscă

• Şii inţe adniin istraii s-c
Ádni i nssi raţ i e ptth l ică l l) lrooă ora ä Atlnii n t sirttl ic 1i;ili i tă

S;sc;ai.zcrc lichidtsiä
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S cc ret )i ľ rtt ti l Gene ra l al lJn vrursită l

Biroul Progranie Didactici Univiuri[are şi Pol:,rtr st:irt

PER LIBERTATEM AD VERITATEM

sissv.uaic.ro

- .-. Modalitrileri
\ r. .Specializarea/ Proramiil de íliiiln l- ornia de

1- acnllaiea Donwninl de licen ţa - - . . de sustinere a l)eniimirea Probei l
eri iinis ersiltre dt licen!a ‚n aţa niani

Probei l

Edticaţic íi,ică şi spooitri lF l'rohă scnsă Elcnicnlc de şliinţi s1,odiiliii şi cdricaţici l),,ce

.
Educalic íi,icâ şi spon

‘ Spori şi pcritlmia n lâ nrotricâ • l F ‘ Prohâ scrisă Bajeie irencra lc :i ie alllreiirl nicn ii l tii aptio i

lioetoterapie Killclccrap:c şl nrotrrcila icspccirriâ l F Pn'hâ scdsă Bazc lc wĹirclicĆ şi niclo<i icca le kinctoicrri1iici

Asrsi cnlâsticialâ l F l'robâ oni lă Teorie. rnciodă ş i s islcrn in risislcnţa soc ia l
• A,i,icnţâ sicială

A)i)lcnlâ socialâ l D l'ruhâ urală Teode. nietodă şi ssićoi in asislcnţa socialâ

• -

- - Filosol)e sislenialicâ ( ‘crcl5ri islorire logice si
— ‘ l i kso lic Fi kso li c l F Prtiha ora la

v ctilltiral licrrncnculicc

Kclaţii lr.lcrnalioflalc . . - . .. -- -

- Rclalu inicrnaţior.alc i sţtiđiicuropeiiz ll Proba oraia lnslittiţil şl poliiici etiroprnc

.‚

sltldil ciiropenc

. - Elemenle đc ÇflCiOlCiiZid ( niinaecnicniul
.. . Rcsunc tlrn.anc 11- Proha orala —

. .
‚ rcsutsc.or tifl)ane

r.t Sociologie . -
-

-.. - -
. - . Funđansenie ieorer:cc i rneiodolne,ce ale

iocioloćie l r Proha irala
.l — .socio,ogiei

‚ : :

:Rlai publicc, m:iss-nicđia. publiciiaic şi icoria
. Ştiinţc alc corntillicanr ( omtinicarc şi rcl,iţii ptiblicc l l Proba orala

J i sctirs iviiaţi i

Şliinţc polilicc Şliinţc pulilicc l l Probâ orală Procese şi slrucliiri in ştiinlelc polilice

. . - Fi,icä gencrală şi ctinoştinlc Jc spccialilalc tn
Fizica lF Proha orala .

Fizica
.-‚-.-- - . Fizică generală şi ctinoşlinlc de pccialilalc tn

Fizica F,zica inŕorrnatica l F Proba oiala
F,zica lnlorrnalica

.b
._._ - Fizicä gcncralâ şi ctlntişllnlc đe specialiiaic inr l-izica nicdicala IF Proba orala

Fizica Međicala

Şliinţc ingincrcşli Fizică lelinologică IF Proh orili
Fizicâ gcncralâ şi ctino.şlrnic de ipccialitalc in

ai)licalz (Bälţi - RcptiblicriMoldosa) ‘ ‘‘ Fizicâ Tehnologică

‚ . - Cunoşlinte fundarnentalc şi de spccialitatc În
(ieograli a ltiri srnu liii l F Proha orala - - -

Gcograria turisn)iiltli

. - - Ctinoşlinlc ftindarncn(alc şi d cspecialiiale tn
(ictigralic IF Proba tirala .

Geogratie

vi -
. - - - Ctinoşlinle funđarnenlale şi dt sicc ialitalc in

( icogra íic i-{ i d roloei c şi nic lco rologi c l l Proba t,nilri -

c' fliđrologic şi nseieorologie

. . - - . Ctiiioşl i nlc ftindarncniri l c ş i dc s pcc iri l i lalc in
) Plani íicarc lc ri toria la l F l'i oha oi-ala - - - - -

8
Planiíicare tenioriala

‚ . - ‘ . - .
C tinoşi inlc lundaiiicniri l c şi dc spcc iil i trilc În

— (‚coeraíia tiirisntiltii lin lirnba iranzrłji ll- Priiba orala — —-

Geogralia tti ris niiilii i
‚a ——- -

--—

- - - - -
— Cunoşl,nie l,inđarnłillalc şi đr spcci.ilillr in

• Şl i lfl ţri nicđ i ii l ii i Geosşra l i rl nieđl til tii l F Pri,b a orala .‘.‘ - (jeograíia nicdniiiii

— -
(‘unoşlinle íiiiid.iiiicn,:ilc 5i đr spct i.tlii:iic in

(icolog i c ( ‚coc 1, i rn c l F l'ri,ha tsra la - - —

Gcochiniic

- - - - - - - - - . Cunosiir.lc fundanrcni :ilc şi dc special, laţc in
- l ‚isrr,icc ‚e ecolt:eica lneineric eco.ltioica l F Prisba t)rala -

— 4
— li g ntrit iloiica

‘ i liiíirniaiicâ F Prtihă orală Ft,nđannlclc iiitc,niiaiici:

O l ‚iloni::,i,că

l n fomiali că ( in l irnba cnglc,ă ) • l 1- Prtshă tlrri lâ itinđanien ic lc i n i,mi :i lici,

lsloric l F l'rtihă t'ra lă S ti rsc şi nsctođtilogi i ii icc rtc 1.1 rcr, i si t,rică

ill lsi,'ric —-—

— i
i

. istnńc l D P robâ oraă Stirsc şi n)e tixlt,logi i ncc rcc i arcri i <i tr icâ

i Filoloeic clasică Limha l:iiină - Lrrnbri - ‘ - l ‚

.
— 11- ! l eoba on.a Linioi si iilcrrcuri cla< icc

•

grcaca'ct'hcş

- - Lilcraiură un i' cr<ri lâ şi coni1,a-ĺai -
- r -

- Li teral iiră un it crsri l s ic,:iii' iiral / L i iiiha ş i
i l Li,nha şi liier.iiiira . — - - - li - Pr,)hd tlrala - -

: L i niha s i li lcrrit uĺri n:odc rn:i l ilcrai iira iiit:đc rn.r

L niha şi l i lc raltir:i rtiiil ănâ — Li icrilurâ -
- F imha rt,nl răn ‘ lsrt, rl :i l ilcrrii i,ri roiiiă nc /

- - l F l'roha ‚‘ral:i - — —

uii,verala .şr ctiliili.ir:ii:i Lilcrriltir,l tinis crs,il,, si ciiiliprir:iia
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Li rnha şi iiiur:il i rti rnrnână
— () i inibâ ş

liieraitiră n:itd uină rniiieza. irancc,â.
geraLtiiă nisă. :l tl l i:iiiă - sssan itiiă)

Limba i iiĺisirâ nodeniă enc,ă

(railce,ă: t!eľni:ină rtisâ iitiiianâ

ipan iuiă — L nibi l teratun rornănă

Liniba şi iiierattira itodeniń (cnglezä
francczń iccriii:inâ n,aă iia)iană.-

siMtniolâ) — Liniha şi litcrattirt mnđeniă
(englc,.â l•r•ancť'ä griiianä n'sä
iialiană_spaniolâl

______________

O nibă ş i iieraii, râ ‚iiodeiiiń ( A)
L tcrtiitirâ tin j' c ri i iă ş cuiiiparaiă

PER LIBERTATEM AD VERITATEM

W'.. i.i ti c. ii)

Liniba sl liieraiiin niudcnsä / Lirnba rttnsânń /
l tioriti liiertii tiri i roniăne

Lirnhi i literaitira modirnă A / Liniha şi
l i icraitt ri niutiernń B

Lirnha şi liierahira niodeniń í Liicratt,râ
uni' crtală şi comparaiă

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA" din IAŞI

Sttsctari:itul Genersd td lsii erstăW
Biristil Progt-aTiic Diti:iciice L'iii'ersitare i Pttit::iss ersl(iie

‘r
ľaçulialca ‚ Důintniul tle liçentä

çrt

Sprciali,area: ľrogramul de studii
unitersitare dç licenţă

\idalitatesa
lIirma de . . .

de suaiinere a Ĺjenumirea Prohei l
int--aţamani •

ľrohri i

- Li nibti rt,m.ână / laioria li iťraitiri i ĺuiiittflc l
il Pruba urti)a

i L intha şi l iic rali ira n:ođcrna

IF l'rubă urilă

Prohă ttia lâ

Linibi rntitkiiie
aplicaiu

Sittđiici,liiale

lF lrubâ tirtdâ

lradticcíc şi i n i r rp rei.i re l F Pĺtihă nra lâ l[ađ i icci e si ierni inologie

JairnalisniŞtiinţe ai ectsiiitinicărä

N:tiicniiica

Studii tiflicrictinc in linih:t eiigie,ă) 11- ľĺohă oralń (iiliii[â si titi)iťaiie -anienisaflń

Maicniaiicâ

IF • Prohă oraiă

l l- Pruhă scrisă

Maicrnaiicâ in lni itiitc

Paihologie

Teuria ai r rac tica j timtil i arnu lti i

12

5)

‘sta

sa

13 :

ssi
o
o
-c

Ftiiiđtiflscnic tlc niaiernttiică

Psiholtigie

Pti liologic

l ľrtihă sc risă l i i ntiti liiLni t dc r.iaseniai ică i i,isonsi:i i i

Pcđagogic

lD

Şiunţc tilc cđt,ctiliei

Prubâ orală

Priihń orală

Probă orală

Psihtiltigic gcnirti)ă şi apl tcată

Paihologie gcnerală şi alilicaiâ

Fundanientele ieoreticc şi niciudulugicc ale
pcđagogiei

Pedagngia in' âţăniâniiiliii iiriniar şi
preşcnlar

Psihopeđagogie speeială IF lrohń ortilă Bacele ptihopcdagngiei apcc ialc

Pedagogia ins ăţărnânlului pđrnar şi . Bazele lcorciicc şi nietuđologice ale acii' iiâţii
ll Prohaorala .._ - -

prcşcolar didaciice ‚n iii' aţanianltil prlfliar şi preşcolar

ID l'rubâ urtită

Ar!e ?ii:llc Ariă sacră
l

l F Pitibâ oralâ laitir,a Alei

.

14 - Tcologie ortudtisă asisteiiţă siaiă 11- Prubă ürală leolt'gic Dugnitiiieă Oiudoxă

: ĺeultlgle
l —-— lTeologie ortodtixâ ptitiurtilâ li- Probă oĺală Tcnlugie Dogniaiică OsLsđo.sâ
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