ORDIN Nr. 5643/2017 din 12 decembrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice
nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a
examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1034 din 28 decembrie 2017
În conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi
157 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare,
în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat,
având în vedere prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor
învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la
instituţii de învăţământ superior de stat acreditate,
în conformitate cu prevederile Ordinului 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,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
ART. I
Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.
6.125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a
examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 15
(1) Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă trebuie să fie cel puţin
6,00.
(2) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1
la 10.
(3) Nota de promovare pentru fiecare probă a examenului de licenţă trebuie să fie
cel puţin 5,00, indiferent de numărul probelor.

(4) Media probei/probelor, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate
exclusiv de membrii comisiei de examen, se determină cu două zecimale, fără
rotunjire.
(5) Media examenului de licenţă/diplomă se calculează cu două zecimale, fără
rotunjire, exclusiv în baza mediei probei/probelor.
(6) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a
comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi numărul membrilor acestora
nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor.
(7) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de
licenţă/diplomă nu este publică.
(8) Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul
propriu.
(9) Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afişare, în termen de cel mult 48
de ore de la data susţinerii acesteia, la avizierul facultăţii organizatoare şi pe pagina
web a instituţiei de învăţământ superior."
2. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 18
(1) Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de
disertaţie.
(2) Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în
acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.
(3) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1
la 10.
(4) Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.
(5) Media examenului de disertaţie se calculează cu două zecimale, fără
rotunjire, exclusiv pe baza notelor acordate de către membrii comisiei de examen.
(6) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a
comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi numărul membrilor acestora
nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor.
(7) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de
disertaţie nu este publică.
(8) Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul
propriu.
(9) Rezultatele se comunică prin afişare, în termen de cel mult 48 de ore de la
data susţinerii, la avizierul facultăţii organizatoare şi pe pagina web a instituţiei de
învăţământ superior."
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop
Bucureşti, 12 decembrie 2017.
Nr. 5.643.

