ORDIN Nr. 5664/2019 din 30 decembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare
a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 13 din 10 ianuarie 2020
Având în vedere:
- 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;
- prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
- prevederile art. IV din Legea nr. 138/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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 temeiul art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind
stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative, precum şi în baza art. 12 alin. (3) din Hotărârea
Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
ART. I
Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă
şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice nr. 6.125/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7
din 4 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 4
(1) Programele de studii universitare organizate în baza Legii învăţământului nr.
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează:
a) cu examen de licenţă/diplomă, pentru studiile în învăţământul universitar de
lungă durată;
b) cu examen de absolvire, pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă
durată."

2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul
(1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Absolvenţii programelor de studii/specializărilor autorizate provizoriu sau
acreditate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate să
funcţioneze provizoriu intrate în lichidare sau lichidate, care nu au susţinut sau nu
au promovat examenele de finalizare a studiilor, pot susţine examenul de
licenţă/diplomă la instituţii de învăţământ superior acreditate care au aceste
programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate."
3. La articolul 26, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul
(5), cu următorul cuprins:
"(5) În cazul instituţiilor de învăţământ superior desfiinţate, suplimentul la
diplomă se completează şi se eliberează de către instituţia de învăţământ universitar
acreditată care a organizat examenul de finalizare a studiilor universitare, în baza
situaţiei şcolare/foii matricole cu care absolventul a fost admis să susţină examenul
de finalizare a studiilor, respectiv a documentelor eliberate de către Arhivele
Naţionale, serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor
Naţionale sau de către instituţiile unde a fost depusă arhiva instituţiei desfiinţate,
după caz."
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei şi cercetării,
Cristina Monica ANISIE
Bucureşti, 30 decembrie 2019.
Nr. 5.664.

