Completări aduse Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a
studiilor nivel licență și masterat la Facultatea de Drept, sesiunea iulie 2020
În baza Anexei 3 la Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare
a studiilor nivel licență și masterat aprobată prin Hotărârea Senatului 16.04.2020, Regulamentul
de organizare și desfășurare a examenului de licență la Facultatea de Drept va fi completat cu
următoarele prevederi:
1. Coordonatorii științifici împreună cu studenții îndrumați vor analiza temele lucrărilor de
licență/diplomă/disertație alese de aceștia și le vor adapta, acolo unde este necesar, pentru
a putea fi elaborate în condițiile stării de urgență.
2. Examenul de licență/diplomă la UBB constă din două probe, după cum urmează:
a) proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
b) proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență/proiectului de diplomă.
Examenul de disertație constă dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea disertației.
3. Ambele probe ale examenului de licență/diplomă precum și prezentarea și susținerea
disertației se vor desfășura online, în timp real, în fața comisiei de examen, prin intermediul
platformei Google Suite, domeniul ubbcluj.ro. În toate cele trei cazuri, notele acordate de
fiecare membru al comisiei de examen vor fi numere întregi de la 1 la 10.
4. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate se va face prin examen oral,
susținut în limba în care s-a studiat.
a) Comisia de examen va elabora un set de subiecte pentru fiecare grupă de studenți și
va alege în mod aleatoriu un subiect pentru fiecare candidat, așa încât acesta să poată
constata vizual caracterul aleatoriu al alegerii.
b) Candidatul va avea la dispoziție timpul necesar pentru pregătirea răspunsului,
interval în care nu va părăsi câmpul vizual al examinatorilor și nu se va consulta cu
alte persoane aflate în aceeași încăpere sau la distanță de acesta. Candidații care
recurg la fraudă sau tentativă de fraudă dovedită vor fi eliminați din examen.
c) Candidatului i se vor aloca 10 minute pentru prezentarea răspunsului elaborat și
răspunsul la întrebările comisiei, care vor putea viza și alte probleme de drept din
materia de examen decât răspunsul la subiectul ales aleatoriu.
d) Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.
5. Susținerea lucrării de licență/diplomă (proba 2) se va desfășura online, în altă sesiune video
și în fața altei comisii decât cea care a efectuat evaluarea cunoștințelor fundamentale și de
specialitate (proba 1), fiecare candidat având alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării
și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen. Proba 2 se va desfășura la
data de 3 iulie 2020, după proba 1, de principiu în altă zi.

6. Susținerea lucrării de disertație se va desfășura online, fiecare candidat având alocate 10
minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de
examen.
7. Deoarece evaluarea online presupune existența mai multor comisii de examinare decât
evaluarea în scris/față în față, pentru a preîntâmpina problemele de personal se acceptă prin
derogare ca:
a) Președintele comisiei să aibă gradul didactic de profesor universitar, conferențiar
universitar sau lector universitar/șef de lucrări universitar.
b) Membrii comisiei să aibă titlul științific de doctor și gradul didactic de asistent
universitar, lector universitar/șef de lucrări universitar, conferențiar universitar sau
profesor universitar.
c) Secretarul/secretarii comisiei să fie cel puțin doctorand; acesta are doar atribuții de
administrare a documentelor.
d) La proba 1, de evaluare a cunoștințelor de specialitate, examenul se va desfășura cu
mai multe comisii, fiecare dintre acestea urmând a avea în componență 3 membri,
câte un membru cu cunoștințe de specialitate la fiecare dintre cele patru materii de
examen. Examenul de evaluare a cunoștințelor de specialitate se va putea desfășura
pe parcursul mai multor zile.
e) Comisiile de examinare pentru probele 1 și 2 la examenele de licență, respectiv
comisiile de examinare de la examenul de disertație își vor desfășura activitatea la
sediul Facultății de Drept.
f) Prin derogare de la prevederile art. 16 din Regulamentul de organizare și desfășurare
a examenului de licență la Facultatea de Drept, Comisia de licență va afișa pe pagina
de internet a Facultății programarea studenților la fiecare dintre comisii, ziua și
intervalul orar de examinare al studenților, respectiv modalitatea de reprogramare, cu
cel puțin 24 de ore înainte de prima zi de examinare.
8. În situația în care un candidat nu poate accesa, din diverse motive, platforma pe care se
susțin examenele sau întâmpină probleme tehnice legate de conexiunea la Internet, comisia
de evaluare poate decide asupra reprogramării studentului în condițiile respectării
prevederilor legate de desfășurarea examenului (perioadă, comisie, etc.).
9. Pentru a se înscrie la examenul de licență/diplomă/disertație, candidații vor încărca sau vor
trimite electronic la o adresă comunicată de fiecare facultate, toate documentele prevăzute
în Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel
licență și masterat, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF, la adresele: IF
mbilc@law.ubbcluj.ro ID snarcisa@law.ubbcluj.ro şi master smpop@law.ubbcluj.ro .
Fac excepție de la această regulă fotografiile tip buletin de identitate, care se vor depune
de către absolvenți în format fizic, în 2 exemplare, la Serviciul Acte Studii, în momentul
ridicării diplomei.
De asemenea, fac excepție de la regulă toate documentele absolvenților care provin de la
alte universități și susțin examenul de licență/diplomă la UBB. Pentru aceștia, instituția

care a asigurat școlarizarea va trimite documentele prin poștă sau curier, în conformitate
cu prevederile protocolului de colaborare încheiat cu UBB.
Documentele care trebuie depuse de candidați sunt cele prevăzute de Anexa 3, anume:
a) Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență/diplomă:
- cerere tip de înscriere (semnată);
- diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie
matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
- certificatul de naștere;
- cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține
Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică
raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este
nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
- atestat/certificat de competență lingvistică;
- lucrarea de licență însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație
pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată);
- dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).
b) Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de disertație:
- cerere tip de (semnată);
- diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie
matricolă) sau diploma echivalentă acesteia;
- diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele
însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă
acesteia;
- certificatul de naștere;
- cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține
Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică
raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este
nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
- lucrarea de disertație însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o
declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată);
- dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).
10. Examenele de finalizare a studiilor nivel licență și masterat se vor desfășura după
calendarul propus inițial și aprobat de Rectorat prin structura anului universitar 2019-2020.
11. Rămân în vigoare celelalte prevederi incidente din Regulamentul de organizare și
funcționare al Facultății de Drept incidente care nu contravin, direct sau indirect, prezentei
hotărâri.

12. Prezentele completări la Regulament de organizare și desfășurare a examenului de
finalizare a studiilor nivel licență și masterat la Facultatea de Drept, se aplică, prin excepţie,
doar pentru sesiunea iulie 2020.

