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Introducere 

 

Lucrarea de finalizare a studiilor, în speță a celor de licență, reprezintă din punctul de vedere al 

Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), un instrument necesar în 

vederea validării din punct de vedere academic a studenților. Considerăm că această lucrare 

reprezintă o subsumare a eforturilor intelectuale depuse de studenți pe parcursul primilor ani de 

studiu în mediul universitar. Ca atare, justificarea necesității unei astfel de lucrări în cadrul examenului 

de finalizare a studiilor de licență, deși necesară, ni se pare a fi evidentă. 

În contextul apariției Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6125 din 

20 decembrie 2016, ANOSR își exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că în absența unei dezbateri 

publice autentice, MEN a decis să lase la latitudinea Senatelor universitare numărul de probe 

organizate în cadrul examenului de licență. De asemenea, există semnale în medul universitar care 

conduc la ideea că facultățile sunt tentate să renunțe la proba redactării și susținerii lucrării de licență, 

în special din cauza faptului că ar fi depășite de amploarea fenomenului de plagiat.  Considerăm că 

orice pas înapoi reprezintă o lovitură semnificativă adusă eforturilor anumitor membri ai 

comunității academice de a tinde spre o cultură a calității, respectiv aduce atingere gravă 

oricăror eforturi de combatere a imposturii academice. 

Opinăm că în acest moment, sistemul universitar românesc nu trebuie să renunțe la susţinerea 

tezei de licență, aceasta reprezentând în continuare un filtru pentru absolvenți și o garanție pentru un 

număr minimal de competențe și aptitudini dobândite în urma finalizării studiilor universitare de licență. 
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Importanța teoretică a lucrărilor de finalizare a studiilor 

 

 Lucrarea de finalizare a studiilor, indiferent că este specifică ciclului de licență, master sau 

doctorat, are o importanță aparte. Aceasta practică subsumează eforturile intelectuale ale 

candidaților din respectivul ciclu, fiind o amprentă a acestora în mediul academic. Desigur, 

exceptând caracterul original al lucrării, care este un indicator sine qva non indiferent de tipul lucrării, 

caracteristicile acestora diferă de la un ciclu la un altul. 

 Elaborarea unei lucrări de finalizare a studiilor „obligă” practic un student să își însușească 

conținutul acestuia, respectiv să înțeleagă aspectele expuse în cadrul acesteia. Elaborarea unei astfel 

de lucrări presupune o cercetare mai mult sau mai puțin amplă, însă modul în care respectivul 

candidat reușește să își concateneze informațiile obținute dezvoltă anumite competențe 

caracteristice oricărui absolvent de învățământ superior, printre care enumerăm capacitatea de 

asimilare a informației, respectiv de sintetizare. De asemenea, lucrarea de finalizare a studiilor se 

diferențiază semnificativ față de oricare altă lucrare realizată pe parcursul anilor de studiu, cele mai 

importante caracteristici fiind în special, prin prisma studenților, întinderea și complexitatea sa. 

 O lucrare de finalizare a studiilor contribuie la îmbunătățirea gândirii critice a viitorului 

absolvent. Informației asimilate de-a lungul anilor de studiu i se va adăuga cea obținută în urma 

cercetării. Rezultatul trebuie să fie un exercițiu de originalitate, studentul urmând ca în baza unei 

ample expuneri să formuleze o serie de concluzii. Nicio concluzie nu poate fi trasă în lipsa unor 

dovezi sau surse care ateste respectivul lucru. În general vorbim de două tipuri de concluzii: cele 

luate de alți autori și care justifică sau certifică argumentația utilizată, respectiv cele luate de autor în 

baza propriei cercetări și reprezentând o nouă contribuție în domeniul științific vizat1.  

Printre factorii care contribuie la creșterea gradului de dificultate se numără și faptul că o 

lucrare atât de amplă trebuie să fie redactată corect din punct de vedere gramatical, fără erori de 

scriere sau de punctuație. Din acest punct de vedere, pentru un număr semnificativ de absolvenți, 

redactarea acestei lucrări este un exercițiu de anduranță. După ce este redactat, documentul trebuie 

parcurs de mai multe ori și corectate eventualele erori. De asemenea, în colaborare cu coordonatorul 

ales, lucrarea trebuie să capete un caracter unitar, să mențină pe tot parcursul conținutul unui fir 

logic, ușor de urmat de către alți cititori, astfel încât autorul să se asigure că informația prezentată 

este expusă într-un mod optim2. 

Elaborarea lucrării de finalizare a studiilor presupune și dezvoltarea unor judecăți de valoare și 

a unor opinii ce necesită un anumit grad de finețe academică. În prezentarea modului în care studenții 

realizează o astfel de lucrare, Universitatea Harvard prezintă următorul exemplu3: 

 

                                            
1
 http://libweb.surrey.ac.uk/library/skills/Writing%20a%20dissertation/Dissertation%20writing.html 
2
 https://www.proof-reading-service.com/en/blog/importance-proofreading-thesis-dissertation/ 
3
 https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/developing-thesis 
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„«Comunismul a căzut în Europa de Est» este un lucru cvasi cunoscut de oameni. «Căderea comunismul 

a fost cel mai bun lucru din istoria Europei» reprezintă o opinie. Utilizarea unor superlative precum «cel 

mai bun» vor conduce întotdeauna la anumite probleme. În cazul de mai sus, este greu de argumentat 

care a fost cel mai bun lucru din istoria Europei. Căderea regimului nazist condus de Hitler? Nu ar putea fi 

acela lucrul cel mai bun?”. 

 

Astfel de exerciții de scriere și argumentare a opiniilor constituie practic esența acestor 

lucrări a respectivelor teze. O astfel de lucrare are în principiu, două mari părți: prezentarea a ceea 

ce studentul urmează să argumente, respectiv modul în care se realizează acest lucru. De asemenea, 

există o serie de pași pe care orice candidat trebuie să îi aibă în vedere atunci când redactează o astfel 

de lucrare. În primul rând se cercetează și analizează sursele primare. În al doilea rând, acesta trebuie 

să lucreze (practic să scrie) în mod constant. Introducerea lucrării trebuie să fie clară și să fie 

evidențiate elementele pe care un cititor ar trebui să le ia în considerare. Finalizarea lucrării trebuie să 

fie urmată de o pregătire în vederea combaterii eventualelor contraargumente4. 

Redactarea unei lucrări de finalizare a studiilor poate pleca de la o interogație, însă aceasta 

trebuie să fie compusă din argumente, nu din întrebări. De asemenea, modul în care aceasta este 

structurată nu trebuie să fie similar unei liste, respectiv să fie unul telegrafiat. Este important ca teza să 

abordeze problema din mai multe puncte de vedere, însă acestea trebuie să fie abordate unitar. De 

asemenea, o teză nu trebuie să fie vagă. Este de evitat și un stil de scriere combativ, respectiv un 

ton agresiv, specific unei confruntări. Perspectiva recomandată unui student este una pozitivă, 

constructivă5. 

Diferența între o lucrare de finalizare a studiilor la nivelul ciclului de licență, respectiv ciclul de 

master sau doctorat este că în cazul primului ciclu de studii, această lucrare își propune în primul rând 

să demonstreze cunoștințele studentului, în timp ce pentru celelalte două cicluri de studii, acestea 

urmează să reliefeze gândirea critică a studentului, acesta fiind încurajat să își exprime părerea cât 

mai des cu privire la subiectele abordate, cel mai adesea fiind nevoit să se poziționeze cu privire la ele, 

în special în domeniul științelor sociale și umaniste6. 

De asemenea, utilizarea limbajului academic în vederea redactării unui text atât de lung 

poate să fie o provocare pentru studenți. Utilizarea unui stil impersonal precum și alegerea unor 

cuvinte corespunzătoare în vederea ilustrării corecte a ideilor care vor fi transmise sunt de asemenea 

chestiuni care pot ridica o serie de dificultăți pentru viitorii absolvenți. Nu în ultimul rând, e important ca 

studenţii să își însușească cu adevărat proprietatea termenilor utilizați, fapt ce poate fi cel mai 

bine ilustrat printr-o astfel de lucrare. 

 

  

                                            
4
 Ibidem 
5
 Idem 
6
 http://libweb.surrey.ac.uk/library/skills/Writing%20a%20dissertation/Dissertation%20writing.html 
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Legătura dintre calificări și examenul de finalizare a ciclului de 

studii 

 

Chiar dacă nu au constituit parte a declarației inițiale care enunța principiile Procesului 

Bologna, competențele au ajuns, treptat, să fie extrem de importante în angrenajul Spațiului 

European al Învățământului Superior. Faptul că în anii 90, Europa de Vest a resimțit probleme 

semnificative în ceea ce privește calificarea resursei umane, a determinat instituțiile de învățământ 

superior, alături de alți actori din domeniul educațional, să regândească paradigma rezultatelor 

învățăturii. Astfel, dacă în stadiu incipient, Procesul Bologna viza cu precădere creșterea conectivității 

între sistemele naționale de învățământ superior, creștere mobilității și colaborarea statelor în probleme 

ce țin de asigurarea calității învățământului universitar, ulterior și problema calificărilor a fost tot mai des 

și mai apăsat abordată7. 

Dorința statelor europene de a ajunge într-un punct în care să existe sisteme naționale de 

învățământ superior compatibile și în care să existe un sistem de mobilități dezvoltat începe chiar în 

1985, când apare pentru prima dată conceptul programului cunoscut astăzi ca Erasmus+. De 

asemenea, în 1988, Comisia Europeană a lansat o inițiativă cu privire la crearea unui sistem de credite 

transferabile, care va deveni funcțional prin ECTS la finalul anilor 1990. Acumularea acestora este 

strâns legată, cel puțin la nivel teoretic, de rezultatele învățării și de dezvoltarea competențelor și 

aptitudinilor8. 

O serie de cercetări arată faptul că o abordare bazată pe rezolvarea unor probleme concrete 

în procesul de învățare pare să fie cea mai bună abordare în procesul de retenție a informației pe 

termen lung, respectiv de dezvoltare a cunoașterii. Aceasta contribuie la dezvoltarea creativității, 

precum și la îmbunătățirea unor competențe sociale sau comportamentale, precum rezolvarea de 

probleme, gândirea critică, motivarea, încrederea, spiritul de echipă9. 

În acest context, în anul 2000, demarează proiectul Tuning Educational Structures in Europe, 

pornind de la următoarele ipoteze de lucru10: 

- Structurile de învăţământ superior, respectiv programele de studiu, trebuie reformate în 

acord cu calificările care sunt obținute în urma absolvirii acestora și ținând cont de noile 

realități ale societății contemporane 

- Cadrele didactice universitare ar trebui să joace un rol important în acest proces 

- Procesul de reformă ar conduce la situația în care să existe un cadru internațional unitar 

                                            
7
 Robert Wagenaar, Competences and learning outcomes: a panacea for understanding the (new) role of Higher 

Education?, în Tuning Journal for Higher Education, nr. 2, vol. 1, mai 2014, p. 281 
8
 Ibidem, p. 282 

9
 Sabine Hoidn, Kiira Kärkkäinen, Promoting Skills for Innovation in Higher Education: A Literature Review on the 

Effectiveness of Problem-based Learning and of Teaching Behaviours, în OECD Education Working Papers, 
nr. 100, 

Paris, OECD Publishing, 2014, p. 5 
10

 Robert Wagenaar, art. cit., p. 282-283 
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- Accentul ar trebui să fie pus pe diversificarea programelor de studiu, respectiv pe 

stimularea flexibilității acestora 

- Reforma ar contribui la facilitarea mobilităților la nivel național și internațional, implicit a 

recunoașterii acestor perioade de studiu 

Echipa de conducere a proiectului și-a asumat de la început axarea pe dezvoltarea unui sistem 

care să coreleze competențele cu rezultatele învățării, îmbrățișând încă de la început paradigma unui 

învățământ centrat pe student, fiind un proces similar cu ceea ce se întâmpla în universitățile din Statele 

Unite ale Americii, când anii 1990, a existat o tranziție de la conceptul de a oferi instrucție la cel de 

a produce învățare/cunoaștere11. 

Perceptele noii paradigme pot fi cel mai bine sintetizate în raport cu cele precedente. Astfel, se 

militează pentru a produce învățarea și pentru un proces de instruire, pentru a îmbunătăți 

calitatea actului educațional și nu a livrării de conținut, se pune accentul pe cantitatea și calitatea 

rezultatelor și nu pe cea a resurselor, viziunea procesului este una holistică și nu atomizată, 

perspectiva este transdisciplinară și nu axată pe discipline de sine stătătoare, se militează pentru 

externalizarea evaluării în măsura în care este posibil sau pe construirea reflexelor de învățare, 

contrar procesului cumulativ și liniar bine-cunoscut. Învățarea este centrată pe student și nu pe 

profesor, mediile de învățare sunt variate și adaptate la necesitățile studenţilor, inclusiv procesul 

de finanțare a mediului universitar fiind axat pe rezultate12. Remarcăm însă faptul că aceste noi 

concepte au fost rapid îmbrățișate, cel puțin la nivel formal, de toți actorii principali din viitorul Spațiu 

European al Învățământului Superior, tocmai datorită faptului că au fost strâns legate de angajabilitatea 

absolvenților13. 

În cazul lucrărilor de finalizare a studiilor de master, experții certifică faptul că rareori au fost 

chestionate și evaluate obiectivele acestora. Cele trei componente care definesc modul în care este 

realizată o astfel de lucrare (definirea obiectivelor, plasarea studentului în raport cu acestea, respectiv 

cum poate acesta să le atingă) ar trebui să constituie baza cartografierii acestor lucrări, toate aceste 

elemente fiind necesar să fie puse în contextul creșterii adaptabilității studentului la subiectul și 

obiectivele abordate. În contextul în care majoritatea programelor de master se finalizează cu o astfel 

de lucrare, importanța ei este semnificativă în angrenajul respectivului program de studiu. Acest 

lucru se reflectă în primul rând prin prisma numărului de credite alocate în vederea respectivei 

lucrări, indicator ce diferă în funcție de durata programului ales14. 

Realizarea unei astfel de lucrări presupune un accent pus pe cercetare. Astfel, spre deosebire 

de alte proiecte comune între studenți și cadre didactice, în cazul acestei lucrări, niciuna din cele două 

părți nu cunoaște rezultatele finale. De remarcat și faptul că interacțiunea dintre cadrul didactic 

                                            
11

 Ibidem, p. 283 
12

 Ibidem, p. 284 
13

 Ibidem, p. 285 
14

 Renske A.M. de Kleijn, Larike H. Bronkhorst, Paulien C. Meijer, Albert Pilot, Mieke Brekelmans, Understanding 
the up, back, and forward-component in master’s thesis supervision with adaptivity, în Studies in Higher 
Education, noiembrie 2014, p. 1463 
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coordonator și student trebuie să fie în primul rând, una personală, relaționarea fiind directă. În plus, 

lucrarea de finalizare a studiilor implică un mixt între sarcini cu un caracter formativ, respectiv sarcini 

cu un caracter sumativ. Coordonatorul trebuie să sprijine prin urmare studenții în procesul de 

învățare, pentru ca, la final, aceștia să evalueze și calitatea lucrării redactate de respectivul candidat15. 

Lucrările științifice care au abordat această temă au ajuns la concluzii diferite cu privire la 

obiectivele lucrării de finalizare a studiilor de master. Astfel, o serie de cercetători consideră că 

principalul scop al acestor proiecte este să se asigure de faptul că studenții îmbrățișează valorile și 

principiile comunității academice, respectiv practicile acestora. În cazul studenților care lucrează 

part time, obiectivele pot să difere. Astfel, aceștia tind să se orienteze spre a asimila mai multe 

informații și competențe practice, să realizeze un progres intelectual în acord cu standardele și 

valorile comunității academice din care fac parte, respectiv să bucure de un sentiment de implicare 

personală, care poate fi perceput ca o provocare pentru aceștia16. 

Obiectivele trasate în cadrul unei specializări specifice oricărui ciclu de studii de învățământ 

superior sunt foarte importante în siajul științelor educației. Acestea pot fi încadrate în două mari 

categorii: obiective curriculare, respectiv obiective personale. Astfel, pe măsură ce candidații trec la 

trepte de învățământ superior mai complex, acestea devin tot mai specifice și mai complexe, fapt ce 

determină studenții să dea un randament mai mare, să confrunte probleme mai dificile, ceea ce duce 

în final la un grad mai mare din punct de vedere al complexității studiilor, determinând o 

concentrare mai mare și un efort de mobilizare subsecvent17. 

Între obiectivele asumate de cursant și statusul realizării acestora există întotdeauna, sau cel 

puțin în majoritatea cazurilor, o diferență. Dacă aceasta este prea mică, s-ar putea ca motivarea 

studentului să fie mai mică. Dacă aceasta este prea mare, acesta s-ar putea să perceapă obiectivele ca 

fiind intangibile sau cel puțin dificil de realizat. Feedback-ul reprezintă o metodă de reglare a acestei 

diferențe, fapt pentru care devine foarte important în vederea atingerii scopului final, și anume 

finalizarea lucrării în cauză18. 

Un studiu realizat de o echipă de cercetători din cadrul Facultății de Științe Sociale și 

Comportamentale din cadrul Universității din Utrecht cu privire la modul în care sunt setate obiectivele 

privitoare la realizarea unei lucrări de disertație, ținând seama de factor adaptabilitate a reliefat faptul că 

în general, coordonatorii tind să nu individualizeze obiectivele în funcție de candidați, ci de tema 

abordată. De asemenea, obiectivele și așteptările nu trebuie setate pentru a crește doar gradul de 

satisfacție al studentului, cum se întâmplă în cazurile menționate în studiu, ci pentru a sprijini viitorii 

absolvenți să facă progrese în vederea atingerii obiectivelor inițiale19. 

  

                                            
15

 Ibidem, p. 1463-1464 
16

 Ibidem, p. 1464 
17

 Ibidem, p. 1464-1465 
18

 Ibidem, p. 1465 
19

 Ibidem, p. 1468 
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Finalizarea studiilor de licență în Spațiul European al 

Învățământului Superior 

 

Prin definiție, țările membre ale Spațiului European al Învățământului Superior se declară 

disponibile să urmărească și să implementeze obiectivele Procesului Bologna în propriile sisteme de 

învățământ superior. Una dintre liniile directoare ale Procesului Bologna, așa cum se regăsește și în 

Declarația de la Bologna din 1999, este această diplomă ce permite accesul la un ciclu superior de 

studii. Cu alte cuvinte, Declarația de la Bologna specifică durata ciclului de licență de minimum 3 ani, 

iar sfârșitul acestui ciclu îl reprezintă un document care, pe lângă accesul mai sus menționat, face 

obiectul unui „nivel adecvat de calificare, relevant pentru piața muncii din Europa”. 

Seminarul Bologna din Helsinki, 16-17 februarie 2001, a evidențiat, printre altele, și utilitatea 

acestor structuri de tip licență plus masterat, ajungând la concluzia că pot oferi alte câteva avantaje 

în comparație cu programele lungi, ce au ca finalitate doar disertația – sunt mai flexibile, deci 

promovează mobilitatea, permit mai multă interacțiune între studii și posibilitatea de angajare și pot 

corespunde pieței muncii în privința personalului calificat, absolvent de studii superioare, dar, nu în 

ultimul rând, adoptarea acestora facilitează o mai bună recunoaștere a calificativelor europene 

atât în Europa, cât și în afara acesteia, făcând aceste programe, implicit, mai atrăgătoare pentru 

studenții internaționali.  

În țările unde diplomele ce atestă finalizarea ciclului de studii de licență (extensia de la 180 la 

240 ECTS) nu existau în trecut, percepția acestor calificări ca fiind valabile și acceptabile lasă încă loc 

pentru îmbunătățiri. Guvernele și instituțiile de învățământ superior vor trebui să coopereze 

îndeaproape pentru a se asigura că punerea în aplicare liniilor directoare nu se face superficial, dar 

această colaborare este însoțită de revizuirea curriculară necesară, luând în considerare nu numai 

discuțiile europene în curs de desfășurare cu privire la studiile de licență, ci și rezultatele învățării și 

profilurile de calificare. Cu alte cuvinte, Procesul Bologna presupune o atenție mărită asupra 

programelor de studii, asupra competențelor generice, interdisciplinare și specifice, competențe 

dobândite, implicit, și prin elaborarea lucrărilor de licență/diplomă. 

În Cehia, finalizarea primului ciclu universitar implică o examinare finală, care de obicei include 

și susținerea unei teze de licență, în conformitate cu art. 45 din Legea învățământului superior din 

respectivul stat. Similar cu situația mai sus menționată, absolvirea primului ciclu universitar în Slovacia 

implică susținerea unei examinări finale, realizate în cadrul unei universități de stat, și include 

susținerea unei teze de licență, elemente cu privire la structura și conținutul acesteia fiind prevăzute la 

art. 52 și 62, lit. a). 

O situație similară regăsim și în Islanda sau Danemarca, unde redactarea unor teze de licență 

precum și acumularea tuturor creditelor din anii de studii sunt condițiile necesare pentru a absolvi 

studiile superioare. Și în Polonia, redactarea și susținerea tezei de licență este obligatorie în vederea 

finalizării studiilor din primul ciclu universitar. O situație diferită întâlnim în Marea Britanie spre 
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exemplu, unde studenţii au posibilitatea de a opta sau nu pentru redactarea unei lucrări de licență, în 

funcție de calificativul cu care doresc să finalizeze studiile, în speță cu sau fără „honorary degree”. 
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Scurt istoric susținerii examenului de licență în România (1993-

2017) 

 

Legea nr. 88 din 17 decembrie 1993 privind acreditarea instituțiilor de învăţământ superior şi 

recunoașterea diplomelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 307 din 27 decembrie 1993 prevedea la art. 

14 faptul că „examenul de licență sau, după caz, de absolvire, susținut la instituţiile, facultățile, colegiile 

şi specializările acreditate, se desfășoară potrivit metodologiei aprobate de Ministerul 

Învățământului”. De asemenea, art. 24 prevedea câteva criterii generale cu privire la susținerea 

examenului de licență în cadrul instituțiilor de învățământ superior care sunt autorizate provizoriu. 

Legea nr. 71 din 5 iulie 1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, 

postliceal şi superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități şi instituții similare din 

învățământul de stat, publicată în Monitorul Oficial nr. 139 din 6 iulie 1995, prevedea în cadrul art. 2, 

faptul că „absolvenții învățământului particular post-liceal, promoțiile 1993, 1994 şi 1995, precum şi cei 

ai învățământului particular superior, promoțiile 1994 şi 1995, se pot prezenta la examenul de 

absolvire sau, după caz, de licență în cadrul unei instituții de învăţământ de stat, numai în urma 

promovării unui examen de selecție”. Susținerea examenului de licență era condiționată de plata unei 

taxe de 60.000 lei pentru examenul de absolvire, 70.000 lei pentru examenul de licență, respectiv 

80.000 de lei pentru fiecare examen de selecție. 

Legea Învățământului nr. 84 din 24 iulie 1995, republicată în temeiul art. II din Legea nr. 

151/1999 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/1997, și publicată în Monitorul 

Oficial nr. 606 din 10 decembrie 1999, prevedea la art. 63, alin. (2), faptul că „studiile în învățământul 

universitar de scurta durata de încheie cu examen de absolvire, organizat pe baza criteriilor 

elaborate de Ministerul Educației Naționale şi a unei metodologii stabilite de senatele universitare. 

Absolvenții primesc diplome în care se specifică domeniul specializării dobândite”. De asemenea, art. 

67, alin. (2) prevede în mod similar faptul că „studiile în învățământul universitar de lungă durata se 

încheie cu examen de licență sau de diploma. Criteriile generale de organizare a examenului de 

licență şi de diploma se stabilesc de Ministerul Educației Naționale, iar conținutul acestora şi 

criteriile specifice, de către senatele universitare”. 

Legea nr. 64 din 21 aprilie 1997 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, 

postliceal şi superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unitățile şi instituţiile din 

învățământul de stat, publicată în Monitorul oficial nr. 73 din 23 aprilie 1997, realiza modificări minimale 

în cuprinsul Legii nr. 71/1995, referindu-se doar la cuantumul taxelor ce trebuiau plătite pentru a susține 

examenul de selecție (104.000 lei) sau licență (91.000 lei), respectiv la prelungirea prevederilor acestei 

legi și pentru absolvenții promoțiilor 1996 și 1997. 

În ciuda unor prevederi legale care făcea referire la existența unei metodologii sau a unor criterii 

generale elaborate de Ministerul Educației Naționale în vederea susținerii examenului de licență, primul 

act identificat de noi și emis în acest sens este Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5134 din 3 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/3273
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/6108
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20215?isFormaDeBaza=True
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/18567
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decembrie 1998 privind examenul de finalizare a studiilor în învățământul superior de scurta şi de 

lungă durata, publicat în Monitorul Oficial nr. 302 din 29 iunie 1999. Acesta stabilea la punctul 2, 

structura examenului de licență, după cum urmează: 

a) proba generală, constând în examenul de cunoștințe fundamentale pentru domeniul respectiv de 

pregătire; 

b) proba de specialitate, constând în examenul de cunoștințe de specialitate; 

c) susţinerea lucrării/proiectului de diploma. 

Punctul 3 menționează faptul că „scopul examenelor este de a evalua capacitatea absolvenților 

de integrare a cunoștințelor obținute pe parcursul facultății şi de adaptare a acestora la progresul 

cognitiv din domeniul respectiv”. Tot în cadrul aceluiași punct se menționează și faptul că „în cadrul 

probelor generale şi de specialitate nu se vor repeta examenele de an deja susținute”. Punctul 4  

definește scopul lucrării sau a proiectului de diplomă, aceasta urmând să evalueze „capacitatea 

absolvenților de a procesa cunoștințele, în condițiile de rezolvare a unor probleme specifice domeniului 

de pregătire sau de realizare a unor studii de caz”. Totodată, „absolvenții studiilor universitare de lungă 

durata trebuie să demonstreze competența comunicării într-o limbă de circulație internațională”, acest 

lucru realizându-se prin prezentarea la înscrierea pentru examen, a unui certificat de competență 

lingvistică, eliberat de catedra de limbi străine din respectiva instituție, ori prin echivalarea unor diplome 

de competență lingvistică emise de alte instituții abilitate în acest sens, în conformitate cu  punctul 8. 

Punctul 9 prevedea faptul că „începând cu anul universitar 1999/2000, structura examenului de 

licență prevăzut la pct. 2 va conține şi un examen de competentă lingvistica pentru o limbă de 

circulație internațională, care se încheie cu calificativele «admis»" sau «respins»”. 

OMEN nr. 5134/1998 prevede și alte reglementări cu privire la examenele finalizare a studiilor, 

inclusiv prevederi cu privire la perioada în care se organizează sesiunile, comisiile organizate în acest 

sens, situația în care absolventul nu promovează respectivul examen, condițiile în care studenții sunt 

considerați promovați, respectiv detalii despre afișarea rezultatelor finale sau soluționarea contestațiilor. 

Criteriile menționate mai sus urmau să se aplice începând cu examenul de finalizare a studiilor 

corespunzător anului universitar 1998/1999. Ultimul punct din respectivul ordin de ministru preciza că 

„toate dispozițiile anterioare privind examenul de finalizare a studiilor în învățământul superior de scurta 

şi de lungă durata se abrogă”. 

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3509 din 25 martie 1999 privind organizarea 

examenului de licență pentru specializările autorizate sa funcționeze provizoriu (care nu sunt 

acreditate), publicat în Monitorul Oficial nr. 302 din 29 iunie 1999, aducea completări cu privire la 

susținerea acestui examen. Art. 1 menționa explicit că „standardele examenelor de licență sunt 

aceleași pentru orice formă de învăţământ (public sau privat)”, iar pentru „promovarea examenului de 

licență absolvenții oricărei forme de învăţământ (public sau privat) vor trebui sa îndeplinească aceleași 

standarde profesionale”. 

Erau modificate câteva prevederi din OMEN nr. 5134/1998, fiind introduse totodată câteva 

obligații ale instituțiilor de învățământ superior care organizează examene de licență, printre care cea 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/18567
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/18568
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„de a informa candidații, prin broșuri tipărite, precum şi pe alte cai (afișiere, pagini web, pliante etc.), 

până la data de 15 aprilie 1999, despre condițiile de înscriere, conținut (tematica, bibliografie etc.) şi, 

respectiv, despre modalitățile de susținere a probelor din cadrul licenței”, cea de „de a organiza sesiuni 

şi, respectiv, probe comune pentru studenţii proprii şi pentru studenţii care provin de la alte universități 

solicitante, în sensul prezentului ordin”, respectiv „de a asigura standardele profesionale proprii 

examenelor de licență”. De asemenea, anexa nr. 1 menționa instituțiile de învățământ superior din 

România care aveau dreptul de a organiza licență în funcție de profilurile existente. 

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5124 din 21 decembrie 1999 privind examenul de 

finalizare a studiilor în învățământul superior de scurtă şi lungă durată, publicat în Monitorul Oficial nr. 9 

din 12 ianuarie 2000 a abrogat OMEN nr. 3509/1999, respectiv OMEN nr. 5134/1998. Menționăm 

faptul că OMEN nr. 5124/1999 este încă în vigoare, la data redactării prezentului studiu. 

Punctul 4 prevedea faptul că „înscrierea candidaților la instituţiile acreditate care organizează 

examene de absolvire/de licență/de diploma se face de către universitatea solicitanta în cauza, conform 

opțiunii individuale a candidaților, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea examenului”. În 

continuare, OMEN nr. 5124/1999, conținea prevederi similare cu reglementările anterioare, cu 

mențiunea că „pentru învățământul superior medico-farmaceutic uman […] se organizează sub forma 

unui examen național, conform Ordinului ministrului educației naționale nr. 5115 din 20 decembrie 

1999”. De asemenea, punctul 9 menționa faptul că „examenul de diplomă se organizează pentru 

specializările din următoarele domenii: științe inginerești, arhitectura, științe agricole şi silvice”, în timp 

ce „pentru toate celelalte specializări se organizează examen de licență”. 

Se menționează, spre deosebire de precedentele ordine de ministru, faptul că „se recomandă ca 

instituția de învăţământ superior de stat sau particulară, autorizată să funcționeze provizoriu, ai cărei 

studenți urmează sa susțină examenul de absolvire/de licență/de diploma, şi instituția de învăţământ 

superior organizatoare, să încheie un protocol de colaborare pentru a asigura condiții optime de 

pregătire a candidaților în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor, cum ar fi accesul la 

biblioteci, participarea la cursuri de pregătire etc., precum şi pentru a conveni termenii financiari ai 

prestației de servicii între instituţiile de învăţământ superior”, în conformitate cu punctul 26. 

Legea nr. 60 din 24 aprilie 2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular 

de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învăţământ superior de stat acreditate, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 180 din 26 aprilie 2000 statua faptul că „examenul de licență sau de 

absolvire se organizează în instituții de învăţământ superior de stat, care au acreditate specializările 

respective sau specializări înrudite din același profil”. Erau amintite prevederi din Legea nr. 71/1995 și 

Legea nr. 64/1997, acestea din urmă fiind modificate. 

Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 614 din 7 iulie 2004, reglementa, în conformitate cu art. 1, „organizarea studiilor universitare 

pe trei cicluri, respectiv studii universitare de licență, studii universitare de masterat şi studii universitare 

de doctorat”. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20554
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22010
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/53315
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Capitolul al II-lea reglementează studiile universitare de licență. Art. 4, alin. (6) menționează că 

„studiile universitare de licență asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea 

inserției pe piața forței de muncă, prin cunoștințe generale şi de specialitate corespunzătoare”. Singura 

mențiune referitoare la examenul de licență apare în contextul în care învățământul superior de scurtă 

durată intra într-o reorganizare, astfel încât art. 16, alin. (3) menționa că „instituţiile de învăţământ 

superior stabilesc modul de obținere a creditelor de studiu transferabile, pe baza cărora se admite 

înscrierea la examenul de licență a absolvenților învățământului superior de scurtă durată”. 

Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 295 din 5 februarie 2007  privind cadrul 

general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de 

absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație şi de finalizare a programelor de pregătire universitară 

avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial nr. 135 din 23 

februarie 2007, prevede la art. 1 faptul că „examenele de finalizare a studiilor în învățământul superior, 

respectiv examenul de absolvire, examenul de licență, examenul de diplomă, examenul de selecție, 

examenul de disertație şi examenul de finalizare a programelor de pregătire universitară avansată din 

cadrul studiilor universitare de doctorat, denumite în continuare examene, se organizează şi se 

desfășoară potrivit prevederilor prezentului ordin şi ale metodologiilor proprii aprobate de 

senatele universitare”. Art. 3 prevedea la alin. (1) faptul că „studiile în învățământul universitar de 

lungă durată (4-6 ani la cursurile de zi) se încheie, după caz, cu examen de licență sau cu examen de 

diplomă”, în timp ce alin. (2) menționa că „studiile în învățământul universitar de scurtă durată (3 ani la 

cursurile de zi) se încheie cu examen de absolvire”. 

Art. 4 al OMEC nr. 295/2007 prevedea faptul că examenul de absolvire și examenul de 

licență/diplomă pot consta din una sau două probe, în funcție de decizia Senatului universitar. Cele 

două probe sunt evaluarea cunoștințelor fundamentale şi de specialitate, respectiv prezentarea şi 

susţinerea lucrării de absolvire/lucrării de licență/proiectului de diplomă. Excepție de la această 

prevedere făcea învățământul superior medico-farmaceutic uman, unde examenul de licență se 

constituia „într-o componentă națională şi, după caz, o componentă specifică”, prima dintre acestea 

fiind „sub formă de lucrare scrisă din tematica şi din bibliografia anunțate de către Comisia de 

organizare, care va fi formată din specialiști desemnați de conducerile universităților de medicină şi 

farmacie acreditate”. 

Totodată, art. 4, alin. (3) menționa că „senatul instituției organizatoare va decide şi va înscrie, în 

funcție de specific, în metodologia proprie de organizare şi desfășurare a examenelor de finalizare a 

studiilor, modul de susținere (scris, oral, probă practică) pentru fiecare dintre cele două probe ale 

examenului”. Art. 4, alin (5) menționa că „la fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unor 

note: media de promovare a fiecărei probe trebuie să fie cel puțin 5,00, iar media de promovare a 

examenului trebuie să fie cel puțin 6,00”, pentru ca următorul aliniat să precizeze că „Senatul universitar 

al instituției organizatoare decide dacă recunoaște promovarea unor probe susținute în sesiunile 

anterioare”. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79758
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Art. 6 preciza categoriile de absolvenți care putea susține examenul de licență/diplomă, în timp 

ce art. 7 prevedea obligativitatea prezentării unui certificat de competență lingvistică într-o limbă de 

largă circulație internațională, la înscrierea pentru examenul de licență/diplomă. OMEC nr. 295/2007 

reglementa și modul în care o instituție de învățământ superior acreditată poate organiza examenele de 

finalizare a studiilor, modul în care se stabilesc comisiile de examen („pe specializări, prin decizie a 

rectorului instituției organizatoare, la propunerea consiliilor de facultate/colegiului/ departamentului şi cu 

aprobarea senatului universitar”), înscrierea candidaților pentru examen („cu cel puțin 15 zile înainte de 

începerea examenului, la instituția organizatoare, fie individual, fie de către instituția de învăţământ 

superior în care au urmat studiile”) și cele două sesiuni în care pot fi organizate respectivele examene, 

în perioade stabilite de senatul instituției. 

Art. 12 menționa că „instituția organizatoare va informa candidații despre perioadele de 

susținere, condițiile de înscriere, conținutul, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., 

prin afișare la sediul instituției organizatoare, pe pagini web şi, dacă este posibil, prin broșuri/pliante 

tipărite”, în timp ce art. 13 prevedea că „Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afișare la sediul 

instituției organizatoare şi pe pagini web, în termen de cel mult 48 de ore de la data susținerii acesteia”, 

respectiv că „eventualele contestații privind rezultatele unei probe se depun la secretariatul 

facultății/colegiului/departamentului/ instituției organizatoare de studii universitare de masterat/instituției 

organizatoare de studii universitare de doctorat unde s-a desfășurat examenul în cauză, în termen de 

24 de ore de la comunicarea/afișarea rezultatelor, şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data 

încheierii depunerii contestațiilor de către Comisia de analiză a contestațiilor, numită de instituția 

organizatoare. Contestațiile se rezolvă exclusiv la nivelul instituției organizatoare şi sunt definitive”. 

Chiar dacă art. 18 prevedea faptul că „prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 15 

martie 2007 şi cu aceeași dată ordinul ministrului educației şi cercetării privind cadrul general de 

organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de absolvire, 

licență, diplomă, selecție, disertație se abrogă”, nu există o mențiune explicită în vederea abrogării 

OMEN nr. 5124/1999. 

Legea Educației Naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 

10 ianuarie 2011 a modificat semnificativ cadrul legislativ în ceea ce privește învățământul superior. În 

ceea ce privește examenul de licență, pentru ciclul de studii universitare de licență sau examen de 

diplomă pentru învățământul din domeniul științelor inginerești, acesta este considerat a fi un examen 

de finalizare a studiilor în învățământul superior, în conformitate cu art. 143, alin. (1), lit. a). De 

asemenea, art. 143, alin. (2) prevede că acesta, alături de alte tipuri de examene de finalizare a 

studiilor, „se organizează şi se desfășoară numai de către instituţiile de învăţământ superior acreditate, 

pe baza unui regulament propriu aprobat de senatul universitar şi care respectă metodologia-

cadru, aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului, în termen de 

6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi”. Pentru prima dată este menționat faptul că „este 

interzisă comercializarea de lucrări științifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/125150#id_artA885
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calității de autor al unei lucrări de licență, de diplomă, de disertație sau de doctorat”, în conformitate cu 

art. 143, alin. (5). 

Primul ordin de acest tip emis în baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011 este Ordinul 

Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 4033 din 12 aprilie 2011 privind 

metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - 

examene de absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație, publicat în Monitorul Oficial nr. 309 din 5 

mai 2011. 

Ordinul făcea distincția între finalizarea studiilor pentru absolvenți organizate în baza Legii 

învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele 

organizate în baza Legii nr. 288/2004. Art. 4 din OMECTS nr. 4033/2011, spre deosebire de art. 4 din 

OMEC nr. 295/2007, prevede la art. 4, alin. (1), că „examenul de absolvire şi examenul de 

licență/diplomă constau fiecare din două probe”: una cu privire la evaluarea cunoștințelor 

fundamentale şi de specialitate, iar alta constând în prezentarea și susținerea lucrării de 

absolvire/proiectului de absolvire/lucrării de licență/proiectului de diplomă, aceasta din urmă fiind 

publică, prevedere menționată în premieră într-o astfel de metodologie. Prevederea urma să intre 

în vigoare începând cu anul universitar 2011/2012. 

Art, 4, alin. (2), prevedea faptul că „cel puțin una dintre cele două probe menționate la alin. (1) 

pentru examenul de licență/diplomă se desfășoară prin contact direct, nemijlocit prin prezenta, în 

același loc şi în același moment, a comisiei de examen cu examinatul”. Din nou, erau prevăzute 

mențiuni speciale pentru învățământul superior medico-farmaceutic uman. Se păstrează cea mai mare 

parte din prevederile OMEC nr. 295/2007, fiind introduse câteva prevederi referitoare la media unei 

probe sau la deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a 

studiilor, care nu era publică, fiind reglementată prin metodologia proprie a universității. 

Art. 5, alin. (2), prevedea faptul că „examenul de selecție constă în 5 probe scrise, cu 

excepția examenului de selecție din domeniul medico-farmaceutic uman, care constă în 5 probe scrise 

şi o probă practică specifică”. Era menționate de asemenea condițiile în care instituțiile de învățământ 

superior pot organiza examenul de licență. OMEC nr. 295/2007 menționează și modalitățile în care se 

organizau comisiile de examen de finalizare a studiilor. 

Se menținea prevederea conform căreia „candidații la examenul de licență/diplomă prezintă la 

înscriere un certificat de competență lingvistică într-o limbă de largă circulație internațională, eliberat de 

instituția organizatoare sau de către o altă instituție specializată, națională ori internațională, 

recunoscută de instituția organizatoare”, așa cum este prevăzut art. 9, alin. (3). În ceea ce privește 

înscrierea candidaților, aceasta se realiza cu cel puțin 10 zile înainte de începerea examenului. 

Totodată, OMEC nr. 295/2007 se abroga o dată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin. 

Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3271 din 14 februarie 

2012, privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul 

superior - examene de absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație, publicat în Monitorul Oficial nr. 

122 din 20 februarie 2012, prevedea modificări minore față de OMECTS nr. 4033/2011. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/128213
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/128213
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/135514
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/135514
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Art. 5, alin. (4) prevedea că examenele de selecție pentru absolvenții de învăţământ superior 

prevedea că examenele de selecție puteau fi organizate de instituțiile de învățământ superior acreditate 

și care aveau „grad de încredere ridicat”. Erau introduse prevederi pentru absolvenții specializărilor care 

intrau în lichidare, respectiv a apărut o nouă condiție pentru constituirea comisiilor de examen de 

finalizare a studiilor care prevedea că „atât membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor, cât şi 

secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor nu se pot afla, cu cei evaluați sau între ei, în 

relație de soți, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv”, conform art. 8, alin. (7). OMECTS nr. 

3271/2012 abroga totodată OMECTS nr. 4033/2011. 

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3545 din 15 aprilie 2013 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a examenelor de licență/diplomă şi disertație, publicat 

în Monitorul Oficial nr. 223 din 18 aprilie 2013 conține modificări minimale în comparație cu OMECTS 

nr. 3271/2012, pe care totodată îl abroga. Art. 19 menționa că examenele de finalizare a studiilor se 

pot organiza în 3 sesiuni, această prevedere fiind menționată pentru prima dată într-o metodologie de 

acest tip. 

Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 183 din 16 aprilie 2014 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a examenelor de licență/diplomă şi disertație, publicat 

în Monitorul Oficial nr. 303 din 24 aprilie 2014, conține de asemenea modificări minimale față de OMEN 

nr. 3545/2013, cea mai importantă modificare în ceea ce privește susținerea examenului de licență fiind 

cea care preciza că cea de-a treia sesiune care se poate organiza de către instituțiile de învățământ 

superior eligibile se desfășoară în luna februarie. În continuarea cutumei din anii anteriori, OMEN nr. 

183/2014 conținea o prevedere care abroga OMEN nr. 3545/2013. 

Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3179 din 5 februarie 2015 privind 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a examenelor de licență/diplomă şi 

disertație, publicat în Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015, nu conține nicio modificare față de 

precedentul ordin emis în acest sens. Totodată, OMEN nr. 183/2014 era abrogat. 

Nici Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 3098 din 27 ianuarie 

2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a examenelor de 

licență/diplomă şi disertație, publicat în Monitorul Oficial nr. 69 din 1 februarie 2016, nu conține 

prevederi diferite față de precedentul act normativ de acest fel. Și de această dată, acesta a fost 

abrogat. 

Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6125 din 20 decembrie 

2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a examenelor de 

licență/diplomă şi disertație, publicat în Monitorul Oficial nr. 7 din 4 ianuarie 2017, conține în schimb 

câteva modificări substanțiale spre deosebire de precedentul act emis în acest sens. Trecând peste 

unele detalii referitoare la structura metodologiei, art. 9, alin. (2) prevedea ca „instituţiile de învăţământ 

superior acreditate, aflate în monitorizare specială, pot organiza examene de finalizare a studiilor 

pentru absolvenții proprii, numai în cazul în care nu sunt emise reglementări restrictive în acest 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/147145
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/157646
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/165932
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/175410
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/175410
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185444
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/185444
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sens”, revenindu-se la această mențiune, prezentă și în cadrul OMEN nr. 183/2014, OMEN nr. 

3545/2013, OMECTS nr. 3271/2012 sau OMECTS nr. 4033/2011. 

De asemenea, art. 9, alin. (3) introduce în premieră faptul că „instituţiile de învăţământ superior 

acreditate, intrate în lichidare, pot organiza examene de finalizare a studiilor pentru absolvenții 

proprii, în condițiile legii, până la finalizarea studiilor ultimei promoții înmatriculate înainte de intrarea în 

lichidare”. 

În plus, art. 13, alin. (1) prevede că „examenul de licență/diplomă constă din 1-2 probe, 

stabilite de către Senatul universitar”, spre deosebire de toate celelalte ordine de ministru emise 

după adoptarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011 care impuneau organizarea ambelor probe, 

revenindu-se la situația statuată de OMEC nr. 295/2007. 

Spre deosebire de precedenta Metodologia-cadru precedentă, este eliminată prevederea 

conform căreia „pentru situații deosebite, temeinic motivate, instituția organizatoare poate desfășura 

susţinerea examenelor de licență la instituţiile de învăţământ superior de unde provin candidații, în baza 

unui protocol încheiat între cele două instituții de învăţământ superior, numai cu aprobarea Ministerului 

Educației Naționale şi Cercetării Științifice”, cu referire la studenții care au absolvit o specializare în 

cadrul unei universități în care nu pot susține examenul de licență. 

De asemenea, în conformitate cu Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 41/2016, a fost 

eliminată „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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Plagiatul, principala amenințare a examenului de licență20 

 

În conformitate cu Legea nr. 319 din 8 iulie 2003, plagiatul reprezintă „expunerea într-o operă 

scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrații, 

date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, 

ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale”. În ultimii an 

existat o accentuare a acestui fenomen, sau cel puțin o evidențiere mai accentuată în spațiul 

public. Există foarte puține strategii și prevederi legale care să condamne plagiatul și să încerce să 

combată acest fenomen. În Legea Educației Naționale nr. 1/2011, art. 310 amintește „plagierea 

rezultatelor sau publicațiilor altor autori”, alături de „confecționarea de rezultate sau înlocuirea cu date 

fictive” și „introducerea de informații false în solicitările de granturi sau finanțare” ca fiind „abateri grave 

de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară”. 

În prezent, acest subiect este tratat în genere ca fiind tabu, tocmai datorită complicității dintre 

participanții la procesul de învățământ superior, existând o teamă de așa numiții whistle-blowers, 

sau cei care informează publicul larg/autoritățile despre cazurile de plagiat. Este greu să apreciem 

dimensiunile acestui flagel în lipsa unor mijloace adecvate și a unor statistici. Totuși, putem estima că 

un număr semnificativ de absolvenți de învățământ superior au comis, voluntar sau nu, o lucrare sau un 

eseu care nu este original. Situația este extrem de îngrijorătoare întrucât erodează pe zi ce trece 

imaginea învățământului superior românesc, precum și a societății noastre, pe plan 

internațional. 

Majoritatea universităților din SEÎS utilizează un software pentru depistarea eventualelor plagiate. 

Totuși, procesul este deficitar din mai multe cauze: lipsa acestor programe (Italia), utilizare redusă 

(Danemarca), utilizarea unor programe neperformante, doar la nivel de universitate (România), 

lipsa conectivității cu surse externe/în alte limbi (Ungaria), ignorarea conștientă din partea cadrelor 

didactice sau a studenților (Polonia) sau neutilizarea acestuia din cauza încrederii debordante a 

cadrelor didactice în corectitudinea studenților (Irlanda). Totuși, țări precum Ungaria, Polonia sau 

Slovacia au în vedere îmbunătățirea sau dezvoltarea unor astfel de tehnologii performante.  

Studiul IPPHAE cu privire la situația fenomenului de plagiat din România subliniază faptul că 

metodele de predare utilizate în țara noastră descurajează, în general, lucrul în echipă, fapt care duce 

la un mod de lucru preponderent individual. Prin urmare, se creează practic o situație în care plagierea 

unor lucrări este mult mai ușoară . 

În România nu există studii specifice privitoare la fenomenul plagiatului. Conform studiului 

IPPHAE, 51% dintre studenți și 21% dintre cadrele didactice chestionate admit că au plagiat în mod 

intenționat. Considerând că Legea Educației Naționale sancționează corespunzător plagiatul, 

                                            
20 Capitolul este preluat din studiul ANOSR, Universitățile „copy-paste”: fenomenul plagiatului și impostura 

academică în învățământul superior românesc – perspectiva studenților – versiunea a 2-a, revizuită, 
completată și adăugită la data de 6 iunie 2016, disponibilă la adresa http://www.anosr.ro/wp-
content/uploads/2016/06/pozitie_ANOSR_plagiat_etica_2016-6-iunie.pdf 
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conducerile universităților chestionate au credința că adoptă o politică riguroasă cu privire la 

prevenirea plagiatului. 

Prin urmare, 54% din cadrele didactice și 40% dintre studenți confirmă că instituțiile lor au 

politici și proceduri cu privire la plagiat . Mai mult, 41% dintre cadrele didactice consideră că instituția 

unde sunt afiliați abordează în mod serios această problemă, în timp ce 51% dintre aceștia consideră 

că informațiile referitoare la acest subiect sunt accesibile studenților. În schimb, doar 42% dintre 

studenți consideră că au acces în mod real la acestea. Prin urmare, se resimte o lipsă de informare în 

rândul participanților la procesul de învățământ superior, având în vedere faptul că noțiunea de plagiat 

a fost lăsată la latitudinea celor chestionați. 

Lipsa unui cadru legislativ bine definit duce, automat, la o diferență semnificativă în ceea ce 

privește optica abordării acestui flagel. În orice caz, pornind de la autoritățile naționale în domeniu și 

ajungând la cea mai mare parte a comisiilor de etică și deontologie profesională ale universităților, 

sancțiunile în cazurile depistate sunt fie blânde, fie inexistente. Acest lucru nu este de mirare câtă 

vreme 60% dintre studenți și 40% dintre cadrele didactice nu cunosc exact care sunt metodele de 

prevenire și depistare în cazul plagiatului. Mai mult, 62% dintre studenți și 36% dintre cadrele didactice 

consideră că regulamentele și metodele de depistare sunt aplicate după „placul cadrelor universitare”. 

În ciuda unor situații pozitive, precum cea de la Universitatea de Vest din Timișoara, 

Universitatea din București sau Academia de Studii Economice din București, care au achiziționat 

software-uri antiplagiat specializate, cea mai mare parte dintre universitățile din România utilizează 

programe software antiplagiat cu licență gratuită, în contextul în care acestea nu sunt pregătite să 

acceseze literatura de specialitate în limba română sau din anumite baze de date internaționale. 

Având în situația prezentată este intrigant faptul că 86% dintre studenți și 49% dintre cadrele 

didactice consideră că primii au primit pregătirea adecvată în vederea redactării unor lucrări de factură 

academică, deși 40% dintre studenți și 74% dintre cadrele didactice își doresc să citească mai mult pe 

acest subiect .Dat fiind prezentul cadru legislativ, dar și activitatea îndoielnică a Comisiilor de Etică și a 

diverselor consilii naționale, nu se poate aduce în discuție o cultură a calității. Lipsa de atenție asupra 

produselor științifice girate de o universitate, indiferent de ciclul de studii sau de tipul lucrării științifice, 

ajută la crearea de mecanisme ce funcționează în defavoarea oricărei încercări de combatere a 

plagiatul. Totuși, acest fenomen sugerează o mai bună mobilizare și implicare în ceea ce înseamnă 

scriere academică și implementarea de mecanisme în favoarea acestei decizii, în niciun caz înlocuirea 

anumitor practici, respectiv a lucrări de licență/diplomă, cu o probă neadaptată la cerințele și 

dezideratele unui sistem educațional sănătos. 
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Concluzii 

 

 Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită modificarea de 

urgență a Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6125 din 20 decembrie 

2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a examenelor de 

licență/diplomă şi disertație, publicat în Monitorul Oficial nr. 7 din 4 ianuarie 2017, astfel încât toate 

universitățile din România să organizeze examenul de licență constând în două probe, dintre care una 

să fie în mod obligatoriu elaborarea și susținerea lucrării de licență. 

 Considerăm că acest act normativ aduce grave atingeri calității învățământului superior 

românesc, prevederea mai sus menționată fiind însoțită de și de cea care permite instituțiilor de 

învățământ superior aflate în monitorizare specială să organizeze examene de finalizare a studiilor 

pentru proprii absolvenți, o situație asemănătoare regăsindu-se și în cazul universităților aflate în 

lichidare. 

 În contextul în care sistemul de învățământ superior românesc a fost afectat în ultimii ani de o 

adevărată molimă a plagiatului, fiind depistate neconcordanțe în toate ciclurile de studiu, și nu numai, 

inclusiv pentru înalți demnitari ai statului român (chiar în persoana unui fost ministru al Educației), 

considerăm că orice pas înapoi în fața acestui flagel poate determina consecințe extrem de nefaste. 

 ANOSR solicită reintroducerea obligativității existenței celor două probe în cadrul examenului de 

licență, cu precizarea că cel puțin una dintre acestea va viza susținerea tezei de licență. Considerăm de 

asemenea inoportun ca universități aflate în procedură de monitorizare specială sau care se află în curs 

de lichidare să mai organizeze astfel de examene. Ne exprimăm dorința ca Ministerul Educației 

Naționale, alături de Consiliul Național al Rectorilor, să pledeze pentru dezvoltarea unor mecanisme de 

prevenție a fenomenului de plagiat și pentru instaurarea unui climat de integritate academică în 

universitățile românești. Printre măsurile deja propuse de ANOSR, reiterăm următoarele: 

 Introducerea unor cursuri de etică și scriere academică obligatorii pentru toți studenții, 

indiferent de programul de studii urmat, care să se desfășoare în anul I, semestrul I. 

 Distribuirea în rândul studenților de materiale informative cu privire la normele de etică 

academică încă din momentul admiterii într-un ciclu de învățământ superior. 

 Organizarea unor sesiuni de informare pentru studenți cu privire la normele de etică 

academică în primele două săptămâni de la începutul fiecărui an universitar. 

 Integrarea elevilor din anii terminali ai învățământului preuniversitar în cadrul acestui proces. 

Aceștia vor fi informați cu privire la probleme de etică intelectuală/academică, în cadrul 

orelor de dirigenție și discipline socio-umane (ex. filosofie). 

 Încurajarea elevilor și studenților să utilizeze software-uri de depistare a plagiatului, în scop 

preventiv, pentru a-și verifica lucrările. Acestea trebuie să fie puse la dispoziție, fie de către 

MEN, fie de către universități, în regim gratuit. De asemenea, într-un program pilot, por fi 

implementate aceste software-uri în cadrul liceelor, pentru a se testa eficiența lor și modul în 
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care se raportează elevii și profesorii din învățământul preuniversitar la aceste mecanisme 

de prevenire a fraudei academice. 

 Elaborarea unei metodologii-cadru pentru prevenirea, depistarea și sancționarea plagiatelor 

de către universități, în cazul altor lucrări decât cea de doctorat. 

 Realizarea unei platforme online care să înglobeze informațiile privitoare la școlile doctorale, 

precum și materiale informaționale cu privire la plagiat, scriere academică, respectiv etică și 

deontologie profesională în mediul universitar. 

a. Platforma urmează să conțină toate lucrările de licență, masterat și doctorat realizate 

în universitățile acreditate din sistemul de învățământ superior românesc, fără ca 

autorii acestor lucrări să cedeze proprietatea intelectuală asupra acestor lucrări. 

b. În cadrul platformei să fie integrat un soft anti-plagiat care să fie racordat la multiple 

baze de date internaționale (modelul ANELIS+) în vederea realizării unei interogări 

cât mai aprofundate. De asemenea, portalul să conțină și rapoarte ale acestui soft 

referitoare la lucrările studenților, indiferent dacă sunt de licență, master sau 

doctorat.  

c. Această platformă va putea fi accesată în mod gratuit și va conține și informații 

detaliate despre conceptul de etică și deontologie universitară. Cei interesați vor 

putea descărca resurse educaționale în acest domeniu. 

 

 

 

 


