
 

  

 

Procedura pentru organizarea procesului de sustinere a examenului de 
absolvire a studiilor universitare de licență și de masterat  

 

Prezenta procedură detaliază organizarea susțineri examenului de absolvire a studiilor universitare de licență 
și de masterat la FILS. Trebuie parcurse și validate următoarelor etape administrative: 

1) La inceputul semestrului 1, studenții din anii terminaIi de studii consultă lista temelor pentru lucrări de 
licență si de disertație disponibilă pe pagina de internet a facultății https://fils.utcb.ro/finalizare-studii-
inginerie-civila/.  

2) Studentii își exprimă optiunea de a elabora lucrarea de licență sau de disertație prin întocmirea unei 
cereri de atribuire a temei (Form FILS 10): https://fils.utcb.ro/sunt-student/formulare/. In cerere se 
menționează titlul temei alese, poziția în cadrul listei de teme afișate și numele conducătorului științific 
(îndrumător de proiect / coordonator de disertație). 

3) Studenții transmit pe email conducătorului științific cererea de atribuire a temei. Acesta avizează 
cererea și o trimite pe email către student, către secretariatul departamentului didactic de care aparține și 
către secretariatul FILS.  

4) Dupa ce studentul finaIizează lucrarea de licență sau de disertație, după caz, conducătorul științific 
înscrie în cataloage notele obținute de către student la coIocviile prevăzute pentru elaborarea și definitivarea 
lucrării. 

5) Studentul trebuie să ataseze la lucrarea de licentă sau de disertație declarația de autenticitate a lucrării, 
în forma tipizată disponibilă pe pagina de internet a facultății (Form FILS 12): https://fils.utcb.ro/sunt-
student/formulare/. 

6) Conducătorul științific analizează forma finală a lucrării și, în cazul în care aceasta este conformă, 
intocmește referatul de acceptare în vederea susținerii acesteia în cadrul examenului de absolvire a studiilor 
universitare (Form FILS 11): https://fils.utcb.ro/sunt-student/formulare/. 

7) Lucrările elaborate, precum și documentele însoțitoare, sunt depuse de conducătorul științific al lucrării 
la secretariatul FILS cu cel puțin 24 ore înaintea datei de susținere a examenului. Lucrările și documentele 
însoțitoare depuse la secretariatul facultății FILS nu pot suferi modificări ulterioare, în raport cu niciun 
document constitutiv individual. 

8) Documentele depuse la FILS sunt (format tipărit – 1 exemplar):  
a. forma finală a lucrării de licență sau de disertație (și pe suport digital), 
b.  cererea studentului în vederea atribuirii temei, avizată de conducătorul științific, 
c. declarația de autenticitate a temei,  
d. referatul de acceptare din partea conducătorului științific. 

9) Înscrierea la examenul de absolvire a studiilor universitare se face pe baza cererii studentului, transmisă 
(în format fizic sau electronic) secretariatului facultătii cu cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea programării 
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examenului de către Decanat. Cererea este disponibilă în formă tipizată pe pagina de internet a facultății 
(Form FILS 07): https://fils.utcb.ro/sunt-student/formulare/. 

10) Secretariatul FILS întocmește lista absolvențiIor cu drept de susținere a examenului de finalizare a 
studiilor pe baza cererii de înscriere a studentului, a situației școlare a acestuia și a documentelor primite de 
la conducătorul științific.  

11) Pentru a intra în examenul de finalizare a studiilor studentul trebuie sa promoveze numărul total de 
credite din programul de studiu parcurs. 

12) Examenele de finalizare a studiilor se organizează în trei sesiuni, în perioadele stabilite de Senatul UTCB, 
din care: două sesiuni în anul universitar curent (iunie-iulie și septembrie) și o sesiune în luna februarie a 
anului universitar următor. Sesiunea din luna februarie este organizată doar pentru studenții care au 
promovat numărul total de credite în anul universitar anterior. 

13) După parcurgerea etapelor mai sus menționate, secretariatul FILS înaintează secretarului comisiei de 
examinare: 

a. lista absolvenților cu drept de sustinere a examenului de finalizare a studiilor,  
b. lucrările de licență sau de disertație împreună cu documentele însoțitoare ale acestora, 
c. documentele specifice desfășurării și finalizării examenului: Catalogul examenului de 

licență/dizertatie si Procesul-verbal al examenului de licență/dizertatie. 

14) Dupa finalizarea examenului de absolvire a studiilor, secretarul comisiei de examinare returnează 
secretariatului FILS lucrările de licență sau de disertație împreună cu documentele însoțitoare și documentele 
specifice desfășurării și finalizării examenului, semnate de către secretar și membrii comisiei. 

15) Lucrările de licență se arhivează la departamentele didactice pentru o perioadă de 5 ani. 

16) Lucrările de disertație se arhivează la secretariatul FILS pe baza unui opis întocmit de secretarul fiecărei 
comisii. 

17) Toate documentele însoțitoare specifice examenului de absolvire vor fi arhivate la secretariatul FILS 
(cererea studentului în vederea atribuirii temei, declarația de autenticitate a temei, referatul de acceptare din 
partea conducătorului științific și documentele specifice desfășurării și finalizării examenului). 

18) Studenții absolvenți, conducătorii științifici și secretariatul FILS vor duce la îndeplinire prezenta 
procedură. 

Metodolologii conexe: 

Metodologia de finalizare studiilor universitare de licență în Universitatea Tehnică de Construcții București 
https://fils.utcb.ro/sunt-student/regulamente/.  

Metodologia de finaIizare studiilor universitate de masterat în Universitatea Tehnică de Construcții București 
https://fils.utcb.ro/sunt-student/regulamente/. 

Decan FILS, S.l. dr. Ing. Daniela TAPUSI  
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Form FILS 10  
Subject: Cerere de atribuire a temei pentru examenul de finalizare a studiilor 
de licență / disertație  

Specializarea: ……………………………………………………………..……… 
 
1. Numele (*) și prenumele absolventului (întreg prenumele scris cu litere minuscule): 

……………………………………………………………..……………………………………..............................................................……… 
(*) Inscrierea se va face pe numele de naștere de dinaintea căsătoriei, dacă e cazul 

2. Data nașterii: zi: ….......…, lună: …............……, an: …..............….. 

3. CNP: …………………………………………………………............................................ 

4. Sex:      ☐ F /  ☐ M 

5. Naționalitatea: ……………………………………………………………………………………… 

6. Nr. de telefon: ……………………………………………………………………………………. 

7. E-mail: ……………………………………………………………….......................………….. 

8. Promoția: 20.......... / 20................ 

Vă rog să-mi aprobați atribuirea temei pentru: 
 

 ☐ Examenul de LICENȚĂ / ☐ Examenul de DISERTAȚIE  
 

Titlul: 

…………………....................................................…………………………………………………………………....................... 

……………………………………………..............................................................……………………………………………………… 

Poziția în lista de teme a FILS: ................................................................................................... 

Aprobare Coordonator științific:  ☐ De acord 

Nume și prenume:............................................................................................................................... 

Semnătura:.......................................................................……….………………………………………………............. 

 
Data: ………….......……..                                                   Semnătură student ....................................... 
 
 
 



 

  

 

Form FILS 07  
Subject: Cerere de înscriere pentru examenul de finalizare a 
studiilor de licență / disertație  

Specializarea: ……………………………………………………………..……… 
 
1. Numele (*) și prenumele absolventului (întreg prenumele scris cu litere minuscule): 

……………………………………………………………..…………………………………………….............................................................. 
(*) Inscrierea se va face pe numele de naștere de dinaintea căsătoriei, dacă e cazul 

2. Data nașterii: zi: ..............……, lună: ...............………, an: …….................... 

3. CNP: …………………………………………………………............................................ 

4. Sex:      ☐ F /  ☐ M 

5. Naționalitatea: ……………………………………………………………………………………… 

6. Nr. de telefon: ……………………………………………………………………………………. 

7. E-mail: …………………………………………………………………………....................... 

8. Promoția: 20 .......... / 20 ............... 
 

Vă rog să-mi aprobați înscrierea pentru: 
 

 ☐ Examenul de LICENȚĂ / ☐ Examenul de DISERTAȚIE  
 

Titlul: 

……………………………………………………………………………………............................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………...................................................... 

Poziția în lista de teme a FILS: ......................................................................................................... 

Aviz Coordonator stiintific:   

Proiectul este complet și poate fi susținut în sesiunea ...................................................................  

Nume și prenume:............................................................................................................................... 

Semnătura:.......................................................................……….………………………………………………............. 

Data: ………….............……..                                                       Semnătură student ................................ 
 
 
 
 



 

  

 

Form FILS 11 / IC, ICI 
Subject: Referatul conducătorului stiințific al lucrării de licență Specializarea 

Inginerie Civilă / disertație Specializarea Inginerie Civilă și Instalații 

 

 

 

Referatul conducătorului stiințific al lucrării de licență / master  
 
 
 

 

Lucrarea de licenta / disertație intitulată ______________________, elaborată de studentul 

__________________________, în cadrul programului de studii universitare de licenta / masterat 

_________________________ îndeplinește exigențele de calitate și poate fi susținută în cadrul 

examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta / masterat, sesiunea__________________. 

 

 

 

 

Conducătorul științific al lucrării Grad didactic Prenume Nume / semnătura 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 

 

Referatul conducătorului stiințific al lucrării de licență / master  
 

FIŞĂ DE EVALUARE A LUCRĂRII DE LICENȚĂ/ DISERTAȚIE 

Numele şi prenumele candidatului  

Titlul lucrării de licență/ disertatie 
 

Numele şi prenumele îndrumătorului  

EVALUARE LUCRARE 

CRITERII Punctaj 

1 Partea practică: corectitudinea soluţiilor propuse 1  ...  10 (notă întreagă) 

2 Partea practică:dificultate, originalitate (dacă este cazul) 1  ...  10 (notă întreagă) 

3 Analiză şi teorie: stapânirea conceptelor, a metodologiei 1  ...  10 (notă întreagă) 

4 Organizarea lucrării: respectarea planului, împărţire pe capitole 1  ...  10 (notă întreagă) 

5 Calitatea expunerii şi argumentării 1  ...  10 (notă întreagă) 

6 Originalitate, contribuţie personală 1  ...  10 (notă întreagă) 

7 Stilul exprimării scrise, coerenţă, nivel de competenţă 
lingvistică 

1  ...  10 (notă întreagă) 

8 Relevanţa bibliografiei, corectitudinea trimiterilor bibliografice 1  ...  10 (notă întreagă) 

9 Tehnoredactare - aspect îngrijit, uniform  1  ...  10 (notă întreagă) 

10 Punctualitate, respectarea termenelor de predare 1  ...  10 (notă întreagă) 

 MEDIE (Nota propusă)   

 
Lucrarea de licenta / disertație intitulată ______________________, elaborată de studentul 

__________________________, în cadrul programului de studii universitare de licenta / masterat 

_________________________ îndeplinește exigențele de calitate și poate fi susținută în cadrul 

examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta / masterat, sesiunea__________________. 

 

Conducătorul științific al lucrării   Grad didactic Prenume Nume / semnătura 

Forms FILS 11 / STI, MATIS 
Subject: Referatul conducătorului științific al lucrării de licență STI / 
disertație MATIS 



 

  

 

Form FILS 12  
Subject: Declaraţie privind conţinutul autentic al lucrării de licență / disertație  

 
 
 
 

Declaraţie privind conţinutul autentic al lucrării de licență / master  
 
 
 
 
Subsemnatul ________________________________________________________________, domiciliat în 

_________________________________________________________ legitimat cu ____ seria ________ nr. 

__________, CNP __________________________, autorul lucrării cu titlul: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

elaborată în vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor de licenta / master organizat de 

către Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, în anul universitar _________________, Specializarea 

__________________________________________ 

 

Declar pe proprie răspundere că lucrarea prezentată este rezultatul propriei activităţi intelectuale, 

nu conţine porţiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost utilizate cu respectarea legislaţiei 

române şi a convenţiilor internaţionale privind Copyright-ul. 

 
 
 
 
Data,           Semnătura, 

 
 
 
 
 
 
 


