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METODOLOGIA
proprie de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă/diplomă şi
disertaţie în anul universitar 2016 – 2017
În conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, Ordinul ministrului
educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului
privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, Ordinul ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării nr. 6125/29.12.2016 privind aprobarea Metodologieicadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, Carta
Universităţii Spiru Haret şi Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea
examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, Consiliul profesoral al Facultăţii de Medicină
Veterinară din cadrul Universităţii Spiru Haret stabileşte următoarea metodologie de organizare
şi desfăşurare a examenului de licenţă/diplomă şi disertaţie:
Art.1. În Facultatea de Medicină Veterinară se organizează şi se desfăşoară următoarea
formă de examen de finalizare a studiilor: examen de licenţă/disertaţie pentru
specializarea medicină veterinară.
Art.2. Organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor sunt de
competenţa Consiliului Facultăţii de Medicină Veterinară, care răspunde de aplicarea
corectă a legislaţiei şi prezentei metodologii.
Art.3. Examenul de disertaţie poate fi susţinut numai pentru absolvenţii proprii, din
promoţia curentă şi din promoţiile anterioare.
Art.4. Examenul de disertaţie constă într-o singură probă, şi anume prezentarea şi
susţinerea lucrării de disertaţie. Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să
fie cel puţin 6 (şase), iar numărul de credite transferabile alocate este de 10 (zece).
Art.5. Examenul de licenţă poate fi susţinut de absolvenţii proprii şi de absolvenţii de
învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor de profil cu condiţia existenţei
aprobării senatelor celor două universităţi, după avizul consiliilor de administraţie.
Art.6. Examenul de licenţă constă din două probe, şi anume:
a. proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
Proba 1-a - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale
Proba 1- b - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate
b. proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
Art.7. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la proba 1 se
desfăşoară scris şi oral, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
Art.8. Tematica şi bibliografia pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate se întocmesc din curricula studiilor absolvite în urma propunerilor Consiliului
Departamentului de Medicină Veterinară, se aprobă de Consiliul facultăţii, fiind în
conformitate cu planul de învăţământ şi fişele disciplinelor valabile pentru anii de
şcolarizare ai promoţiei curente.
Art.9. Modalitatea de susţinere a probei 1, tematica şi bibliografia aferentă,
graficul pentru desfăşurarea examenelor, precum şi cele 800 de întrebări (tip grilă) din
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disciplinele fundamentale se aduc la cunoştinţa absolvenţilor prin afişare la avizierul
facultăţii, cât şi pe pagina web proprie, cel mai târziu cu 90 zile înainte de desfăşurarea
examenului de licenţă.
Art.10. Pentru îndrumarea şi sprijinirea studenţilor în pregătirea examenului de
licenţă, Departamentul de Medicină Veterinară va organiza în perioada aprilie-iunie,
consultaţii la sediul facultăţii pe tematica şi bibliografia probei 1 - Evaluarea cunoştinţelor
fundamentale şi de specialitate.
Art.11. (1) Îndrumătorii ştiinţifici şi absolvenţii poartă responsabilitatea privind
originalitatea şi calitatea lucrărilor elaborate şi prezentate la examenul de licenţă.
(2) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării
falsificării de către cumpărător a calităţii de autor a unei lucrări de licenţă.
(3) Încălcarea articolului 11 alin. (2) conduce la anularea lucrării şi
exmatricularea de la studii a falsificatorului, precum şi sancţiuni, conform Legii 1/2011,
pentru vânzătorul lucrării.
Art.12. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă se face în faţa comisiei de
examen, în şedinţă publică, la care este invitat şi îndrumătorul ştiinţific.
Art.13. La fiecare probă examinarea se încheie prin acordarea de către comisie a
unei note, de la 10 la 1, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei. Între membrii
comisiei nu se admite o diferenţă mai mare de un punct la proba 1 şi de două puncte la
proba 2. Nota minimă de promovare la proba 1 este 5,00.
Notele probelor orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
Candidatul care nu a obţinut minimum nota 5 la proba 1a îşi pierde dreptul de a
se prezenta la proba a doua (proba 1b). Proba 2 poate fi susţinută şi în cazul
nepromovării probei 1, însă atrage după sine nepromovarea examenului de licenţă.
Art.14. Examenul de licenţă este promovat dacă ambele probe componente
(proba 1 şi 2) sunt promovate în aceeaşi sesiune, iar media de promovare a examenului
este de cel puţin 6,00.
Art.15. Media de promovare a examenului de licenţă se stabileşte ca medie
aritmetică cu două zecimale (fără rotunjire) a notelor obţinute la cele două probe.
Art.16. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie se face în faţa comisiei de
examen, în şedinţă publică, iar media de promovare a examenului este de cel puţin 6,00.
Art.17. (1) La examenul de licenţă se pot înscrie, după caz, absolvenţii Facultăţii de
Medicină Veterinară din promoţia 2017 sau din cele anterioare, care şi-au îndeplinit toate
obligaţiile şcolare din curricula universitară, precum şi absolvenţii de învăţământ superior
ai programelor de studii/specializărilor de profil cu respectarea prevederilor din
Regulamentul propriu USH aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret în şedinţa din
data de 25.01.2017 privind organizarea si desfăşurarea examenelor de licenta/diplomă şi
disertaţie.
(2) Lucrarea de licență trebuie să însumeze 50 – 70 de pagini
1. Cerințe generale obligatorii: coperta, pagina de titlu, declarația olografă pe
propria răspundere, privind originalitatea lucrării și respectarea drepturilor de
autor
Cuprins; Lista tabelelor, figurilor și ilustrațiilor; Lista abrevierilor
2. Partea I – Considerații generale
Introducere (1-2 pagini), Stadiul actual al cunoașterii (35% din volumul
lucrării).
3. Partea a II-a – Contribuții proprii
Obiectivele studiului, descrierea cadrului natural/instituțional/organizatoric în care
s-au desfășurat studiile (5%), condițiile de experimentare, materialul și metoda cercetării
(10%), rezultatele proprii, teoretice și/sau practice, privind tema luată în studiu (452

47%). Concluzii și recomandări (3-5%), anexe (după caz), bibliografie (minim 15 titluri).
(3) Susţinerea lucrării de licenţă se va desfăşura oral, în faţa comisiei de
examen, în şedinţă publică, în ordinea alfabetică a candidaţilor, aspecte ce vor fi afişate
în ziua precedentă. Structura lucrării va fi efectuată în conformitate cu Ghidul privind
finalizarea studiilor universitare de licenţă elaborat de FMV-USH, cu avizul conducătorului
ştiinţific.
(4) Susținerea lucrării se va face prin prezentare Power-Point (12-15 slideuri, timp de 10 minute) în care candidatul prezintă: stadiul cercetărilor, scurte referiri
bibliografice legate de tema aleasă, materialul și metodele de studiu utilizate pentru
realizarea temei cercetate, rezultatele proprii (originale) argumentate prin iconografie,
grafice și tabele (după caz) efectuate pe perioada cercetărilor și efectuării lucrării de
licență iar prezentarea se încheie cu concluziile cercetării și eventuale recomandări.
(5) Comisia va ține cont de următoarele aspecte:
- calitatea rezultatelor obţinute (maximum 4 puncte)
- aspectul lucrării, respectarea normelor de redactare (maximum 3 puncte)
- modul de susţinere a lucrării în faţa comisiei şi răspunsurile la întrebări
(maximum 3 puncte).
Art.18. Înscrierea la examenul de licenţă se face la secretariatul facultăţii, de către
fiecare candidat, cu cel puţin 10 zile înainte de data programării primei probe, pe bază de
cerere tip şi depunerea dosarului cu toate documentele necesare, în formatul solicitat de
facultate in baza Regulamentului propriu USH aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret
în şedinţa din data de 25.01.2017. Candidatul prezintă la înscriere minim un exemplar al
lucrării de licenţă, redactată în conformitate cu Ghidul privind finalizarea studiilor
universitare de licenţă elaborat de FMV-USH, cu avizul scris al îndrumătorului ştiinţific.
Art.19. (1) Comisia de examen se stabileşte prin decizia Rectorului, la propunerea
Consiliului facultăţii şi cu aprobarea Senatului universitar este formată din minimum 3
membri, cu gradul profesional de cel puţin lector universitar cu titlul ştiinţific de doctor,
cu excepţia preşedintelui, care trebuie să fie profesor/conferenţiar universitar. Secretarul
comisiei trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai
atribuţii de administrare a documentelor.
(2) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor, cât şi secretarul
comisiei de examen de finalizare a studiilor nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în
relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.
Art.20. Comisia de finalizare a studiilor de la nivelul facultăţii are întreaga
responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a examenului. În acest
sens, după caz, pot fi cooptate cadre didactice pentru elaborarea grilei de examen,
examinarea practică, etc.
Art.21. (1) Examenul de licenţă se poate organiza în trei sesiuni ordinare: sesiunea
de vară (luna iulie), sesiunea de toamnă (luna septembrie) şi sesiunea de iarnă (luna
februarie).
(2)În cadrul fiecărei sesiuni, la examenul de licenţă/diplomă, între proba
1-a şi proba 1-b trebuie să fie un interval de cel puţin 24 ore.
(3)Pentru situaţii deosebite, universitatea poate organiza sesiuni speciale de
examene de finalizare a studiilor, numai cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale.
Art.22. Rezultatele probelor unui examen se comunică/afişează în ziua susţinerii
acestora sau cel târziu în ziua următoare, la avizierul facultăţii sau a sălii de desfăşurare a
examenului şi pe pagina web proprie.
Art.23. Eventualele contestaţii, privind rezultatele probei 1-a, se depun la
secretariatul facultăţii în termen de 12 ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se
soluţionează în termen de 12 ore de la data depunerii acestora, de către Comisia de
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analiză a contestaţiilor, numită de Rectorul universităţii la propunerea Consiliului
facultății. Rezultatul probei se poate schimba dacă diferenţa dintre aprecierea comisiei de
contestaţii şi cea iniţială este de cel puţin 1 punct. Nu se admit contestaţii la probele orale.
Art.24. Examenul de licenţă nepromovat în prima sesiune programată pentru
absolvenţii unei promoţii poate fi susţinut într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de
către candidat a cheltuielilor aferente, stabilite de către Senatul universităţii, la propunerea
Consiliului facultăţii.
Art.25. (1) Diplomele, pentru absolvenţii care au promovat examenul de
licenţă/disertaţie, se eliberează de către Universitate în maximum 12 luni de la absolvirea
examenului, prin Biroul de eliberat acte de studii, fiind însoţite de suplimentul la diplomă.
(2) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de
finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire
conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină semnăturile şi
informaţiile înscrise în diplomă, precum şi informaţii privind forma de învăţământ la care
sa organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. În
caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile
privind eliberarea duplicatelor diplomelor.
(3) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor
primesc, la cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind
forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de
promovare a anilor de studii.
Art.26. Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de
finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii, atunci când se dovedeşte că s-a
obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi
deontologie universitară.
Art.27. Prezenta metodologie s-a elaborat pe baza Regulamentului propriu USH
aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret în şedinţa din data de 25.01.2017
Art.28. Facultatea va afişa calendarul examenului, metodologia facultăţii, tematica
şi bibliografia aferentă probei privind evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate, ghidul privind finalizarea studiilor universitare de licenţă elaborat de FMVUSH etc., la avizierul facultăţii şi pe pagina web a acesteia.
Art. 29. Metodologia și tematica desfășurării examenului de licenţă
(1)
Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate cuprinde
două probe: proba 1-a de evaluare a cunoştinţelor fundamentale care se susţine scris
sub forma unui test grilă şi proba 1-b de evaluare a cunoştinţelor de specialitate care se
susţine oral pe caz clinic sau probe de alimente.
Proba 1-a – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale cuprinde tematica
următoarelor 8 discipline: Anatomia animalelor domestice; Biologie celulară,
embriologie, histologie, Fiziologie, Fiziopatologie, Anatomie patologică, Semiologie şi
imagistică medicală, Farmacologie şi Bacteriologie.
Proba 1-a se susţine scris sub formă de test grilă care conţine 100 de întrebări cu
barem de 10 puncte. Durata examenului este de 2 ore. Notarea pentru testul grilă se va
face cu note de la 1 la 10.
Proba 1-b – Evaluarea cunoştinţelor de specialitate cuprinde disciplinele clinice
şi de expertiză: Boli infecţioase şi medicină preventivă, Patologie şi clinică chirurgicală,
Patologie şi clinică medicală, Parazitologie şi boli parazitare, Reproducţie şi patologia
reproducţiei şi Inspecţia şi controlul produselor de origine animală.
Evaluarea se susţine oral, pe grupe de candidaţi în condiţii practice, pe cazuri
clinice şi probe de alimente. Grupele de studenţi pentru proba 1-b se formează prin
tragere la sorţi a cazului clinic din cadrul Clinicilor animalelor de companie, Clinicii
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animalelor de rentă şi Controlul produselor de origine animală. Notarea se face de la 1
la 10.
(2)
Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă se face în faţa Comisiei de
examen, în şedinţă publică, în prezenţa îndrumătorului lucrării.
(3) Nepromovarea unei probe de examen duce la întreruperea examenului de licență
pentru candidatul respectiv.
(4) Pentru promovarea unei probe de examen (1-a, 1-b și a 2-a) candidatul trebuie să
obțină minimum nota 5,00 pentru fiecare probă, iar media de promovare a examenului de
licență să fie de minimum 6,00.
(5) Programul de desfășurare al examenului de licență
Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
Proba 1-a- Evaluarea cunoştinţelor fundamentale (scris):
Examenul se desfăşoară astfel:
Studenții se vor legitima în sala de examen cu buletin/carte de identitate.
Pentru examenul tip grilă:
- se vor întocmi de către Comisia de licenţă 3 tipuri de grilă a câte 100 de
întrebări (din acestea 20 întrebări (20%) vor fi întrebări noi care nu au fost postate pe
pagina de web a facultăţii);
- studenţii vor fi repartizaţi pe trei numere şi pentru fiecare număr printr-un
reprezentant al studenţilor, se va extrage câte un plic în care se găseşte numărul grilei.
Contestațiile se depun la secretariatul facultății în cel mult 12 ore de la afișarea
rezultatelor și se soluţionează în 12 ore de la expirarea perioadei de depunere.
Soluţionarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de analiză a contestaţiilor,
numită de Rectorul universităţii, fiind formată dintr-un preşedinte şi doi membrii.
Proba 1-b – Evaluarea cunoştinţelor de specialitate (probă susținută oral):
Evaluarea se susţine pe grupe de candidaţi, în condiţii practice (oral, pe cazuri
clinice sau probe de alimente şi prezentarea foilor de observaţie sau a unui Buletin de
analiză în urma examenului organoleptic şi fizico-chimic al probei analizate).
Formarea grupelor şi stabilirea probelor de specialitate se va face prin tragere la
sorţi de către toţi candidaţii, astfel:
- se vor întocmi trei seturi de bilete corespunzătoare clinicilor de specialitate şi
laboratorului de Inspecţie şi controlul produselor alimentare de origine animală;
- fiecare student va extrage un bilet corespunzătoare clinicilor sau probei de control
alimente la care vor susţine probele orale (practice) de evaluare a cunoştinţelor de
specialitate;
(6)
Proba 2. Susţinerea lucrării de licenţă
Susţinerea lucrării de licenţă se va desfăşura oral, în faţa Comisiei de licenţă, în
şedinţă publică, în ordinea alfabetică a candidaţilor, aspecte ce vor fi afişate în ziua
precedentă.
Susținerea lucrării se va face prin prezentare Power-Point (12-15 slide-uri, timp de
10 minute) în care candidatul prezintă: stadiul cercetarilor, scurte referiri bibliografice
legate de tema aleasă, materialul și metodele de studiu utilizate pentru realizarea temei
cercetate, rezultatele proprii (originale) argumentate prin iconografie, grafice și tabele
(după caz) efectuate pe perioada cercetărilor și efectuării lucrării de licență iar prezentarea se
încheie cu concluziile cercetării și eventuale recomandări.
DECAN,
Conf.univ.dr. Andronie Ioana Cristina
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