MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

METODOLOGIA
privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în
învăţământul superior – examen de licenţǎ și a examenelor de selecţie în anul
universitar 2019/2020
aprobată în ședința Senatului Universității Naţionale de Arte din Bucureşti
din data de 05.02.2020, conform Hotărârii Nr. 8
În baza OMENCȘ nr. 6.125 din 20 decembrie 2016, privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, modificat si completat prin
OMENCȘ nr. 5643 din 12 decembrie 2017 și OMEN nr. 5664 din 30 octombrie 2019,
în conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 și 157 din Legea
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului
superior particular de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior
de stat acreditate,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naționale și a ministrului delegat
pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 657/2014 pentru
aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior,
în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea M.E.N., cu
modificările ulterioare,
avînd în vedere Regulamentul (UE) 679/2016 (“RGPD”) privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
în conformitate cu Carta Universității Naționale de Arte din București,
Senatul Universității Naționale de Arte din București aprobă prezenta Metodologie.
Universitatea Națională de Arte din Bucuresti este o universitate de educaţie şi creaţie artistică,
care are misiunea de a crea şi valorifica cunoaşterea artistică și științifică și de a conferi calificări
profesionale competitive pe piaţa muncii prin programe de pregătire iniţială în sistemul Licenţa,
Master, Doctorat şi prin programe de pregătire continuă.
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CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE
Art. 1.

Prezenta Metodologie a fost elaborată având în vedere următoarele:

examenul

de

finalizare a studiilor, respectiv examenul de licență, examenul de diplomă, examenul de selecție, se
organizează și se desfășoară în cadrul Universității Naționale de Arte din București, în baza Legii
Educației Naționale nr. l/2011, a Ordinului MEN nr. 6.125/20.12.2016, Ordinul MEN nr.
5643/12.12.2017, Ordinul MEN nr. 5664/30.12.20129 și a prezentei metodologii.
Art. 2. Programele de studii universitare de licență organizate în baza Legii 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen
de licenţă pentru ciclul de studii universitare de licență.
Art. 3. (1) Autorii lucrărilor poartă întreaga răspundere privind originalitatea şi calitatea
lucrărilor elaborate şi prezentate la examenul de licenţă, prin semnătura titularului.
(2) Se interzice comercializarea lucrărilor ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de
către cumpărător a calităţii de autor a unei lucrări de licenţă. Cei implicaţi într-un astfel de act, în
funcţie de calitatea pe care o au în Universitatea Națională de Arte din București, student sau angajat,
vor fi sancţionaţi disciplinar.
(3) Cadrele didactice coordonatoare, după oferirea tuturor îndrumărilor necesare,
constată încălcarea Codului de etică profesională universitară de către student, redactează un referat
negativ, prin care propune sancţionarea studentului.
Art. 4. (1) Pentru absolvenţii de învăţământ superior particular care se încadrează în
prevederile Legii nr. 60/2000, precum şi absolvenţii care provin de la instituţii de învăţământ superior
şi/sau programe de studii care au intrat în lichidare, Universitatea Națională de Arte din București
trebuie să organizeze examen de selecţie, anterior susţinerii examenelor de finalizare a studiilor.
(2) Examenul de selecție promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare în care
se va susține examenul de licență.
Art. 5. Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă sunt de competenţa Consiliilor
Facultăţilor, care răspund de aplicarea corectă a prezentei metodologii.
Art. 6. În fiecare an universitar examenul de licenţă se poate organiza în trei sesiuni stabilite
conform Structurii anului universitar 2019-2020, aprobată de Senatul universitar:
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• Sesiunea iunie;
• Sesiunea august - septembrie, la cerere (doar pentru Facultatea de Istoria si Teoria Artei și
DPPD );
• Sesiunea ianuarie – februarie (a anului calendaristic următor), la cerere.
Art. 7. (1) Anterior examenului de licență are loc ceea ce, prin tradiţie, la Universitatea
Naţională de Arte din Bucureşti, se numeşte prediplomă. Acesta constă în prezentarea de către
student a următoarelor repere: tema lucrării de diplomă susţinută într-o prezentare scrisă, titlul
lucrării, documente fotografice, proiecte ale acesteia în faza de desfăşurare.
(2) Forma de prezentare, interviul și susţinerea de către student şi profesor vor fi decise de
catedrele facultăţii cu acordul Consiliului profesoral, dar nu mai târziu de 28 februarie 2020.
Art. 8. (1) Examenul de licenţă constă în două probe, după cum urmează:
• Proba 1 — Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate — scris sau oral;
• Proba 2 — Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă — oral.
(2) Probele pentru examenul de licență se desfășoară în prezența, în același loc și în același
moment, a comisiei de examen, specifice fiecărei probe, și a examinatului.
Art. 9. Evaluarea competenţelor ştiinţifice se va realiza prin exprimare orală, pe baza tematicii
şi bibliografiei privind evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate aferente
disciplinei/disciplinelor care definesc domeniul abordat de lucrarea de licenţă. Tematica şi
bibliografia pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se elaborează în
conformitate cu planurile şi programele de învăţământ după care au studiat absolvenţii din promoţia
curentă.
Art. 10. Secretariatele facultăţilor vor afişa informaţii privind tematica şi bibliografia aferentă
evaluării cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, graficul privind organizarea şi desfăşurarea
examenului de licenţă pe zile şi specializări, la avizierul facultăţilor și pe site-ul web al universității.
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CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

Art. 11. (1) Pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă se vor constitui
comisii pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi pentru susţinerea lucrării de
licenţă, pe programe de studii/specializări, prin decizia rectorului, la propunerea Consiliului
profesoral al facultăţii şi cu aprobarea Senatului Universităţii.
(2) Componența comisiilor pentru examenul de licență și a comisiilor pentru soluționarea
contestațiilor, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de
finalizare a studiilor. Componența comisiilor se publică pe site-ul web al universității.
(3) Comisia de examen de finalizare este formată din minimum trei cadre didactice, din care un
preşedinte şi doi membrii. Membrii comisiei de examen trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor.
Secretarul comisiei trebuie să aibă cel puţin grad didactic de asistent universitar şi titlu ştiinţific de
doctor, având numai atribuţii de administrare a documentelor.
(4) Conform legii, atât membrii comisiei de examen, ai comisiei pentru analiza și soluționarea
contestațiilor cât și secretarul comisiei de examen nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în
relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.
(5) Comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor, împreună cu conducerile facultăţilor
organizatoare, poartă întreaga responsabilitate privind organizarea şi desfăşurarea acestor examene.
(6) Membrii acestor comisii au obligaţia de a evalua cunoştinţele absolvenţilor, aferente
domeniului temei lucrării de licenţă, precum şi de a aprecia valoarea reală a lucrărilor de licenţă şi de
a testa capacitatea absolvenţilor de a fi elaborat ei însuşi lucrările prezentate. Conducătorul ştiinţific
poate participa la susținerea lucrării de licență în calitate de membru invitat fără drept de notare.
Art. 12. (1) La examenul de licenţă se pot prezenta absolvenţii Universităţii Naţionale de Arte
din Bucureşti, promoţia curentă şi cei din promoţiile anterioare care nu au susţinut sau nu au
promovat examenul de finalizare a studiilor.
(2) Au dreptul la înscriere la examenul de finalizare a studiilor absolvenții care au acumulat
creditele prevăzute de planurile de învățământ, respectiv au îndeplinit toate cerințele obligatorii din
planul de învățămînt și din contractul de studii, care au promovat examenul de competență lingvistică
conform prezentei metodologii, au urmat procedurile de lichidare a tuturor obligațiilor conform
prevederilor legale și cele ale Universității Naționale de Arte din București.
(3) Actele necesare la înscriere sunt cele prevăzute în Anexa 1.
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Art. 13. (1) Absolvenţii trebuie să demonstreze competenţa comunicării într-o limbă de
circulaţie internaţională, astfel:
•

prin echivalare, dacă absolventul a obţinut un certificat de competenţă lingvistică de la o
instituţie acreditată în acest domeniu (de exemplu a reuşit la testul TOEFL);

•

prin echivalare, dacă absolventul a beneficiat de mobilităţi internaţionale, pe o perioadă
cumulată de minimum 6 luni;

•

prin echivalarea examenelor promovate la cursurile de limbi străine din cadrul Universității
Naționale de Arte din București [cel puţin media 8,00 (opt)];

•

prin organizarea unor teste în cadrul catedrelor de limbi străine, care să certifice capacitatea de
înţelegere a unor texte din literatura de specialitate internaţională.
(2) Absolvenții altor instituții vor prezenta în acest scop, la înscrierea pentru examen, un

certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă comunicare internaţională, eliberat de
catedra de profil din instituția respectivă sau de către altă instituţie specializată, numai dacă
documentele care atestă competenţa sunt recunoscute de catedra instituției. Acest certificat validează
rezultatele din timpul pregatirii lor la limba străină.
Art. 14. La examenul de licenţă se pot prezenta şi absolvenţi de la alte instituţii de învăţământ
superior, cu aprobarea senatelor universitare ale instituţiei absolvite şi ale Universităţii Naţionale de
Arte din Bucureşti. Pentru înscriere, instituţiile respective vor remite liste nominale, pe specializări,
cu absolvenţii care îndeplinesc condiţiile legale. Listele vor fi însoţite de documentele de înscriere, de
lucrările de licenţă cu referatele cadrelor didactice coordonatoare şi de borderoul cu plata taxei de
înscriere. Dosarele candidaţilor de la alte instituţii de învăţământ superior trebuie să cuprindă
documentele prevăzute în Anexa 2.
Art. 15. Înscrierea la examenul de licenţă şi depunerea lucrării se face la secretariatul
facultăților din care fac parte, după un program care se va afișa atât la avizier, cât și pe site-ul web al
universității.
Art. 16. Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă se realizează unitar, atât pentru
absolvenţii învăţământului universitar de stat, cât şi pentru cei ai învăţământului superior particular.
Tematica și bibliografia se afișează la avizier și se publică pe site-ul web al universității.
Art. 17. (1) Examenul de licenţă se desfăşoară în cadrul Universităţii Naţionale de Arte din
Bucureşti. În situaţii bine motivate, Ministerul Educaţiei și Cercetării aprobǎ, dupǎ caz, examenul sǎ
se desfǎşoare la instituţia de învǎţǎmânt de stat sau particulară de la care provin candidaţii, prin
deplasarea comisiei de examen, la solicitarea acestei instituţii şi cu acordul instituţiei organizatoare.
Decizia în legătură cu această posibilitate este de competenţa rectorului Universităţii Naţionale de
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Arte din Bucureşti, care trebuie să stabilească toate măsurile necesare organizării, desfăşurării şi
finalizării examenului respectiv, cu respectarea legislaţiilor în vigoare.
(2) Instituţiile de învăţământ superior care solicită ca absolvenţii lor să susţină examenul de
finalizare la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti trebuie să încheie, înainte de susţinerea
examenelor, un protocol/acord semnat din partea părţilor, de către rectori. Susţinerea examenului nu
poate avea loc dacă protocolul nu este depus la secretariatul Universităţii Naţionale de Arte din
Bucureşti, cu minimum 10 zile înainte de data susţinerii examenului. Protocolul va avea anexate
următoarele documente, necesare organizării şi desfăşurării acestor examene:
•

aprobarea scrisă a Ministerului Educației și Cercetării, privind organizarea examenului de
finalizare a studiilor pentru absolvenţii altor universităţi, cu precizarea specializărilor, respectiv
programelor de studii pentru care se organizează aceste examene;

•

copie după Monitorul Oficial în care s-a publicat structura instituției de învăţământ superior ai
cărei absolvenţi susțin examenul de finalizare a studiilor la Universitatea Naţională de Arte din
Bucureşti, care demonstrează că programul de studii absolvit este autorizat să funcţioneze
provizoriu.
(3) În protocol se vor preciza domeniile şi specializarile pentru care se solicită Universităţii

Naţionale de Arte din Bucureşti organizarea examenului de finalizare a studiilor, locul în care se vor
înscrie candidaţii în vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor, locul de desfăşurare a
examenelor şi calendarul acestora, precum şi condiţiile de salarizare a membrilor comisiei de examen
de finalizare a studiilor.
(4) Rectorul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti va delega pe secretarul facultăţii să
verifice la sediul instituţiei de învăţământ superior solicitante registrele matricole şi celelalte acte din
care rezultă înmatricularea, precum şi alte aspecte asociate evidenţei şcolarităţii. Dacă examenul de
finalizare a studiilor se desfăşoară la sediul instituţiei din care provin candidaţii, cheltuielile aferente
acestei deplasări vor fi suportate de către universitatea solicitantă.
Art. 18. În comisiile de examen de licenţă la care se prezintă absolvenţii învăţământului
superior particular nu pot fi numite cadre didactice care au desfăşurat activităţi cu candidaţii
respectivi.
Art. 19. După încheierea înscrierii, secretariatele facultăţilor vor întocmi listele complete cu
candidaţii care au dreptul să se prezinte la examenul de licenţă. Listele vor cuprinde candidaţii, în
ordinea alfabetică, indiferent de instituţia de învăţământ superior, de stat sau particulară de la care
provin.
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Art. 20. (1) După caz, conducătorul lucrării de diplomă este profesorul de clasă al studentului.
(2) În cazuri excepționale, studenții pot face cerere pentru a nominaliza conducătorul lucrării de
diplomă, altul decât profesorul de clasă. Catedra, prin acordul profesorilor implicaţi, apreciază
oportunitatea alegerii, care poate avea loc cel mai târziu în momentul prezentării proiectului la
prediplomă.
Art. 21. (1) Lucrările de licență se pregătesc, se elaborează, se editează și se susțin în limba de
predare a programului de studiu, respectiv limba română.
(2) Candidații care recurg la fraudă prin copierea întregii lucrării de licență, de diplomă, sau a
unei părți a lor, nerespectând normele de trimitere la sursă, odată ce frauda este dovedită, vor fi
eliminați din examen, fără restituirea taxei (dacă studiază în regim cu taxă).
(3) Îndrumătorii ştiinţifici întocmesc un referat de evaluare a lucrării care va cuprinde aprecieri
asupra conţinutului lucrării şi propunerea de notare a acesteia. Pentru a fi acceptată la susţinere,
lucrarea va trebui să primească din partea profesorului îndrumător cel puţin nota 6,00 (şase).
Candidaţii ale căror lucrări de licenţă au fost respinse de conducătorul ştiinţific nu se pot prezenta la
examen, fiind consideraţi neprezentaţi.
(4) Cadrele didactice de specialitate asigură evaluarea lucrărilor depuse, astfel încât la
începerea probelor să existe o situaţie clară a fiecărei lucrări, după cum urmează:
a) lucrări admise de conducătorul ştiinţific în vederea susţinerii;
b) lucrări respinse de conducătorul ştiinţific, ceea ce are ca urmare neprezentarea candidatului la
susţinerea probelor şi înregistrarea acestuia ca atare în documentele sesiunii.
(5) Temele lucrǎrilor de licenţǎ sunt stabilite de cǎtre catedre şi aprobate de Consiliul
Profesoral al facultăţii.
Art. 22. Examinarea fiecărei probe se va realiza într-un interval de timp rezonabil, care nu va
depăşi 20 de minute, şi se va realiza individual, absolvenţii fiind programaţi la intervale orare
distincte.
Art. 23. Proba pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate reprezintă prima
parte a examenului de licenţă şi se finalizează cu note acordate de membrii comisiei de examen, care
sunt numere întregi de la 1,00 (unu) la 10,00 (zece), nota minimă de promovare fiind 5,00 (cinci);
nota la această primă probă va reprezenta media aritmetică simplă a notelor acordate de membrii
comisiei de examinare, determinată cu două zecimale, fără rotunjire.
Art. 24. Susţinerea lucrării de licenţă de către absolvent reprezintă a doua probă a examenului
de licenţă şi este condiţionată de promovarea evaluării cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.
Fiecare membru al comisiei acordă note, care sunt numere întregi de la 1,00 (unu) la 10,00 (zece);

8

nota finală rezultă din media aritmetică a acestor note şi nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci),
determinată cu două zecimale, fără rotunjire.
Art. 25. (1) Media examenului de licenţă se stabileşte ca medie aritmetică între nota obţinută
la proba 1 pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi nota obţinută la proba 2,
susţinerea lucrării de licenţă, și se calculează cu două zecimale, fără rotunjire; media minimă de
promovare a examenului de licenţă fiind 6,00 (şase).
(2) Pentru examenul de licență se acordă, în caz de promovare 10 credite (5 credite
pentru evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate și 5 credite pentru prezentarea și
susținerea lucrării de licență). Creditarea și examenul se prevăd în pagina de gardă a planului de
învățământ.
Art. 26. (1) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de
licență/diplomă nu este publică. Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată

prin

regulamentul propriu.
Art. 27. Examenul de licenţă se consideră finalizat dacă cele două probe sunt susţinute şi
promovate în aceeaşi sesiune; candidaţii care nu promovează examenul de licenţă sunt consideraţi
respinși.

CAPITOLUL III
PREVEDERI PRIVIND TAXA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ
Art. 28. (1) Pentru absolvenţii Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti bugetaţi, susţinerea
examenului de finalizare a studiilor este gratuită o singură dată, în primii doi ani de la absolvire.
(2) Pentru absolvenţii care au studiat ultimul an al ciclului universitar la taxă,
absolvenții din an suplimentar și din promoțiile anterioare care nu au promovat examenul de
finalizare a studiilor, absolvenții de la alte instituții de învățământ superior, din România şi din alte
state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia
Elveţiană, taxa de înscriere a fost stabilită în cuantum de 1.000 lei.
Taxa se achită:
•la

orice

sucursală

sau

agenție

a

Bancii

Comerciale

Române,

în

contul

IBAN

RO06RNCB0072039062550016, cu menționarea numelui, CNP-ului, tipului de studii,
programului de studii și a tipului de taxă ( înscriere), sau
• la Trezoreria Sector 1, cont IBAN RO35TREZ70120F330500XXXX, cu menționarea
numelui, CNP-ului, tipului de studii, programului de studii și a tipului de taxă (înscriere).
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(3) Pentru absolvenții din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului
Economic European sau din Confederația Elvețiană, care au studiat ultimul an al ciclului universitar
la taxă, absolvenții din an suplimentar, din promoțiile anterioare care nu au promovat examenul de
finalizare a studiilor, absolvenții de la alte instituții de învățământ superior, taxa de înscriere a fost
stabilită în cuantum de 420 euro.

CAPITOLUL IV
REZULTATELE PROBELOR EXAMENULUI DE LICENŢĂ
Art. 29. Rezultatele probelor examenului de licenţă se comunică prin afişare la avizierele
facultăţilor şi pe pagina web al universităţii, în termen de cel mult 48 de ore de la data susținerii
probei.
Art. 30. Rezultatele obţinute la probele orale și artistice pentru susţinerea lucrării de licenţă nu
pot fi contestate.
Art. 31. (1) Candidații care își retrag actele înainte de afișarea rezultatelor probelor sunt
considerați eliminați din examen fără a avea dreptul de a obține restituirea taxei (dacă studiază în
regim cu taxă).
(2) Examenul de finalizare a studiilor susținut și promovat nu se mai poate repeta într-o
altă sesiune.
Art. 32. Absolvenţilor învăţământului superior care au promovat examenul de licenţă, li se
eliberează diploma de licenţă însoţită de suplimentul de diplomă eliberată de instituţia de învăţământ
superior absolvită, în termen de 12 luni. La cerere, se eliberează o adeverinţă privind finalizarea
studiilor cu examen de licenţă. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca
şi diploma şi trebuie să conţină funcția, numele, prenumele și semnătura persoanelor responsabile din
universitate, precum şi informaţii privind domeniul de studii universitare, programul de
studii/specializarea, forma de învățământ, perioada de studii, media de finalizare a studiilor, mediile
de promovare a anilor de studii, etc. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi
adeverinţe urmează procedurile privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
Art. 33. Absolvenţilor care nu au promovat examenul de licenţă organizat de Universitatea
Naţională de Arte din Bucureşti li se eliberează, la cerere, un certificat de studii universitare în care
se va specifica ”fără examen de licenţă” și care va cuprinde informațiile privind funcția, numele,
prenumele și semnătura persoanelor responsabile din universitate, precum şi informaţii privind
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domeniul de studii universitare, forma de învățământ, programul de studii/specializarea, perioada de
studii, mediile de promovare a anilor de studii,etc.
Art. 34. 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.

CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art. 35. (1) Toate prevederile prezentei metodologii și criteriile de evaluare se aplică în mod
nediscriminatoriu atât pentru studenții propriei universități, cât și pentru studenții proveniți de la alte
universități de stat sau particulare, precum şi absolvenţilor care nu au susţinut sau nu au promovat
examenul de finalizare a studiilor.
(2) Restituirea sumei platită ca taxă de examinare se poate obține numai în cazul
retragerii dosarului până la sfârșitul perioadei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor.
(3) Prezenta metodologie aprobată în ședința Senatului din data de 05.02.2020, conform
Hotărârii Nr. 8 intră în vigoare începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente
promoției anului universitar 2019 – 2020.

R E C T O R,
Prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu
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ANEXA 1
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE LICENŢĂ
SESIUNEA IUNIE 2020
(pentru absolvenţii proprii)

- DOSAR PLASTIC - pentru încopciat;
- CERERE DE ÎNSCRIERE avizată de către coordonatorul lucrării (Anexa 5 și Anexa 5a);
- 2 FOTOGRAFII COLOR TIP ¾, pe hârtie fotografică;
- CARTE/BULETIN DE IDENTITATE, în original și copie;*
- CERTIFICATUL DE NAȘTERE, în original și copie;*
- CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în original și copie (dacă este cazul);*
- CHITANŢA TAXĂ DE ÎNSCRIERE (1.000 de lei), pentru cei care au studiat în regim cu taxă
sau sunt din alte promoții ( peste 2 ani).
- LUCRAREA SCRISĂ DE LICENŢĂ (conţinând prezentarea teoretică şi documentarea completă
a lucrării practice de licenţă) în format A4 legat (1 exemplar), însoţită obligatoriu de referatul
coordonatorului lucrării. Referatul va cuprinde aprecieri asupra conţinutului lucrării şi
propunerea de notare;
- CD/DVD pentru banca de date a Facultăţii, cu marca ”AVIZAT” de către îndrumătorul lucrării
care va conţine lucrarea integrală (text şi imagini) în format pdf.
* NOTĂ: Din componența dosarului de examen, conform O.U.G. 41/2016 privind stabilirea
unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și
completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale
documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana
care are atribuții desemnate în acest sens.
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ANEXA 2
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE LICENŢĂ
SESIUNEA IUNIE 2020
(pentru absolvenţii altor instituții de învățământ)
- DOSAR PLASTIC - pentru încopciat;
- CERERE DE ÎNSCRIERE avizată de către coordonatorul lucrării ( Anexa 5 și Anexa 5a);
- DIPLOMA DE BACALAUREAT, în original și copie;*
- CERTIFICAT DE NAŞTERE, în original și copie;*
- 3 FOTOGRAFII COLOr, RECENTE, TIP ¾, pe hârtie fotografică;
- CARTE/BULETIN DE IDENTITATE, în original și copie;*
- CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în original și copie (dacă este cazul);*
- CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ în original;
- FOAIA MATRICOLĂ/SUPLIMENT DE DIPLOMĂ, în original și copie;*
- CHITANŢA TAXĂ DE ÎNSCRIERE (1.000 de lei) pentru cei care au studiat în regim cu taxă
sau sunt din alte promoții ( peste 2 ani);
- LUCRAREA SCRISĂ DE LICENŢĂ (conţinând prezentarea teoretică şi documentarea completă
a lucrării practice de licenţă) în format A4 legat (1 exemplar), însoţită obligatoriu de referatul
coordonatorului lucrării. Referatul va cuprinde aprecieri asupra conţinutului lucrării şi
propunerea de notare;
- CD/DVD pentru banca de date a Facultăţii, cu marca ”AVIZAT” de către îndrumătorul lucrării
care va conţine lucrarea integrală (text şi imagini) în format pdf.
- COPIE A MONITORULUI OFICIAL cu autorizarea de funcţionare provizorie a instituţiei de
învăţământ superior de unde vine absolventul, inclusiv autorizarea specializării, dacă este cazul;
- ADRESĂ, DIN PARTEA INSTITUŢIEI DE UNDE VINE ABSOLVENTUL, prin care i se
permită susţinerea examenului de licenţă la universitatea naţională de arte din bucureşti;
- ADEVERINŢĂ ABSOLVENT FĂRĂ EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR;
_______________________________
* NOTĂ: Din componența dosarului de examen, conform O.U.G. 41/2016 privind stabilirea
unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și
completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale
documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana
care are atribuții desemnate în acest sens.
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ANEXA 3
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

GHIDUL PENTRU ELABORAREA ŞI REDACTAREA
LUCRĂRII DE LICENŢĂ

Formatul lucrării
Lucrarea de licenţă trebuie să cuprindă următoarele părţi:
1. Coperta
2. Pagina de titlu
3. Cuprinsul
4. Conţinutul lucrării
5. Bibliografia
6. Anexele
Redactarea lucrării
- lucrarea se elaborează şi se prezintă în limba română;
- va fi redactată în format A4, scris pe o singură faţă;
- distanța dintre rânduri de 1,5, fontul Times New Roman;
- mărimea literelor va fi de 12;
- utilizarea diacriticelor este obligatorie;
- paginile vor fi numerotate cu litere arabe, central, în partea de jos a fiecărei pagini;
- fiecare capitol va fi început pe o nouă pagină, dar nu şi subcapitolele şi subpunctele;
- lucrarea de licență va avea între 15 și 50 de pagini, iar pentru Departamentul Istoria și Teoria
Artei, va avea între 30 și 50 de pagini;
- se vor respecta toate cerinţele unei lucrări ştiinţifice: trimiteri la note de subsol, citate, trimiteri
bibliografice în text sau la sfîrşitul capitolului sau a lucrării, etc.
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Coperta
Coperta va conţine următoare informaţii, conform modelului de la Anexa 4:
1.

numele universităţii;

2.

numele facultăţii;

3.

numele specializării;

4.

”LUCRARE DE LICENŢĂ”;

5.

numele şi titlul coordonatorului;

6.

numele candidatului;

7.

anul realizării.

Pagina de titlu
Pagina de titlu va conţine următoarele informaţii:
1.

numele universităţii, al facultăţii şi al specializării;

2.

titlul lucrării;

3.

nivelul de susţinere a lucrării;

4.

numele candidatului;

5.

anul realizării;

6.

numele şi titlul coordonatorului.

Cuprinsul
Cuprinsul va fi inclus după pagina de titlu și va conţine numele capitolelor, subcapitolelor şi
subpunctelor, respectiv bibliografia şi anexele, cu indicaţia paginaţiei corespunzătoare.
Lucrarea de licenţă va fi legată tip carte și se va întocmi în 3 exemplare:
- un exemplar pentru secretariat;
- un exemplar pentru îndrumătorul lucrării (catedră);
- un exemplar pentru absolvent.
La lucrare se ataşează un CD sau DVD pentru banca de date a facultăţii, cu marca ”AVIZAT” de
către îndrumătorul lucrării, care va conţine lucrarea integrală (text şi imagini) în format pdf.
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ANEXA 4

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA _____________________________
SPECIALIZAREA ___________________________

LUCRARE DE LICENȚĂ
TITLUL LUCRĂRII _____________________________________________________

____________________________________________________________________

ABSOLVENT,

_________________________________
(numele și prenumele)

COORDONATORUL ȘTIINȚIFIC AL LUCRĂRII
_______________________________________________
(gradul didactic, numele și prenumele)

PROMOȚIA 2019/2020
SESIUNEA IUNIE 2020
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Anexa 5
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE _____________________________
DOMENIUL: ARTE VIZUALE
PROGRAMUL DE STUDIU _________________________
Nr. __________ din ___________
VIZAT
Îndrumător ştiinţific

CERERE ÎNSCRIERE
LA EXAMENUL DE LICENŢĂ
DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI
1.

Date privind identitatea persoanei
Numele:__________________________________________________________
Numele anterior:_____________________________________________________
Prenumele: _________________________________________________________
CNP: _________________________________________

2.

Sexul: (M/F)

3.

Data şi locul naşterii:
Ziua / luna / anul

__________ / __________ / __________

Locul (localitate, judeţ) _______________________________________________________________
4.

Prenumele părinţilor:
Tata: _____________________________________
Mama:____________________________________

5.

Domiciliul permanent: (str., nr.,localitate, judeţ, cod poştal, telefon, e-mail):
___________________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________________
_

6.

Sunt absolvent(ă) promoţia: ______ / ______

7.

Forma de finanțare: cu taxă/fără taxă

8.

Solicit înscrierea la examenul de .................................................. (licenţă, disertaţie):
Sesiunea ________________________________ anul _______________________

9.

Lucrarea de ................................. (licenţă, disertaţie) pe care o susţin are următorul titlu:
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________

10. Îndrumător ştiinţific:
___________________________________________________________________

11. Menţionez că susţin examenul de finalizare a studiilor pentru prima oară, a doua oară (după caz)
_______________________________ şi declar pe propria-mi răspundere că am luat la cunoştinţă de
prevederile art. 143 din Legea 1/2011. Declar că prezenta lucrare nu este realizată prin mijloace
frauduloase, fiind conştient de faptul că, dacă se doveşte contrariul, diploma obţinută prin fraudă îmi
poate fi anulată, conform art. 146 din Legea 1/2011.

SEMNĂTURA

_____________________________
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SERVICIUL SECRETARIAT- SOCIAL - ARHIVĂ

ANEXA 5a

DECLARAȚIE de consimțământ
privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal – pentru susținere examen finalizare studii
universitare licență /disertație/ doctorat/DPPD

Subsemnatul/a

___________________________________,

în calitate de student(ă)/absolvent(ă) pentru înscrierea și susținerea examenul de licență/disertație/
doctorat/DPPD, la Facultatea_________________________________________________________,
specializarea __________________________________________, anul universitar ______________
________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și
prelucrarea datelor personale în vederea oferirii de servicii educaționale în interiorul Universității
Naționale de Artă din București (completare dosare, întocmire și eliberare documente școlare/ acte
studii, evidență încasări/plăți taxe școlare și regii de cămin etc), iar aceste date corespund realității.
Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în
conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, precum şi de conţinutul informării Universităţii Naționale de Arte din
București cu privire la aceste date (informare aflată pe verso) şi declar că sunt de acord ca aceste
date cu caracter personal să fie stocate, prelucrate, utilizate, de către universitate.

Semnătura ____________________

Data: ____________________
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INFORMARE
Universitatea Națională de Arte din București, cu sediul în București, G-ral Constantin Budișteanu,
nr.19, sector 1, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.
Conform cerinţelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie 2016, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din
București are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele
personale care îi sunt furnizate.
Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare astfel:
1) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în sensul iniţierii şi
derulării de raporturi juridice între dumneavoastră şi Universității Naționale de Arte din București (completare
dosare înscriere admitere studii univeristare, înscriere examene de absolvire, întocmire și eliberare documente
universitare/acte studii, situații școlare, adeverințe de pensionare, evidență încasări/plăți taxe școlare și regii de
cămin, burse și alte beneficii, cazare cămin studențesc, pregătire în vederea admiterii, etc);
2) în vederea îmbuntătăţirii modului de comunicare cu studenţii, prin intermediul poştei electronice,
pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre
dumneavoastră şi Universitate.
3) eliberare documente universitare solicitate la cerere, de către persoane fizice.
Sunteţi obligați să furnizaţi datele enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora,
universitatea poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în
imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional. Informaţiile
înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:
- persoana vizată;
- partenerii contractuali ai operatorului;
- instituţii de învăţământ şi educaţie;
Conform Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016,
beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să
solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea datelor de
către Universitatea Națională de Arte din București este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi,
vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către Secretariatul General al Universițății Naționale
de Arte din București, care va înainta solicitarea dumneavoastră conducerii Universității.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

