EXAMEN DE LICENŢĂ
PROMOŢIA 2021-2022
SESIUNEA IULIE, SEPTEMBRIE 2022 /
FEBRUARIE 2023
PREVEDERI GENERALE
Examenele de finalizare a studiilor la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
(UMFVBT) se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 3106/2022 privind aprobarea metodologiei-cadru de
organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, Ordinul M.E.C. nr. 4.156 din 27 aprilie 2020
privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior şi a
regulamentului propriu aprobat de Senatul universitar prin H.S. nr. 53/4470/23.02.2022.
În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, susţin examen de licenţă
absolvenţii proprii ai programelor de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, din promoția
curentă și promoțiile anterioare, care au promovat toate examenele de evaluare pe parcursul programelor de studii
universitare de licenţă.
Absolvenţii programelor de studii acreditate sau ai programelor de studii autorizate să funcţioneze provizoriu
din cadrul UMF „Victor Babeş” din Timişoara se înscriu la decanatele facultăţilor şi susţin examenul de licenţă în
cadrul UMF „Victor Babeş” din Timişoara.
Pentru un program de studii universitare, examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în
aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii.
Universitatea va informa candidaţii despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, condiţiile şi
perioadele de înscriere, tematica, bibliografia etc., prin secretariatele facultăţilor, prin afişare la sediul instituţiei
şi/sau pe pagina web.
Măsurile educaţionale, administrative şi tehnice care se iau pentru garantarea originalităţii lucrărilor de
licenţă sunt prevăzute în Procedura de lucru antiplagiat privind verificarea lucrărilor de licență în cadrul UMFVBT,
iar sancţiunile aferente sunt stabilite în Codul de etică şi deontologie profesională universitară, parte integrantă a
Cartei universitare a UMF „Victor Babeş” Timişoara, conform prevederilor Legii educaţiei nr. 1/2011.
Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului universitar, un examen de licenţă, 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.
La programele de studii universitare de licență cu 300 de credite transferabile, respectiv 360 de credite
transferabile, toate lucrările de licenţă se verifică, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii.
La programele de studii universitare de licență cu 180-240 de credite transferabile, un procent de 10% din
lucrările de licență se verifică, prin sondaj, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii.
Procedura de lucru, documentele tip precum și perioadele în care lucrările de licență pot fi verificate din punct
de vedere al originalității conținutului cu ajutorul programului antiplagiat al universității sunt stabilite în Procedura
de lucru antiplagiat privind verificarea lucrărilor de licență în cadrul UMFVBT vor fi aduse la cunoștința studenților,
în timp util, de către decanatele facultăților, prin afișare la avizierul facultății și pe site-ul universității.
Documentele care se obțin în urma verificării originalității conținutului cu ajutorul programului antiplagiat al
universității, semnate și înregistrate, se vor depune de către studenți la decanatul facultății înainte de susținerea
lucrării de licență, până la data de 01.06.2022, pentru sesiunile iulie/septembrie a examenului de licenţă, respectiv
până la data de 16.12.2022, pentru sesiunea februarie a examenului de licenţă.
Pentru absolvenţii promoției 2021-2022, examenul de licenţă se desfăşoară la sediul Universităţii, conform
structurii anului universitar, aprobate de Senatul universitar, în următoarele sesiuni, organizate în aceleași
condiții, astfel:
a) sesiunea I:
– în luna iulie 2022, pentru toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară
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– în luna septembrie 2022, pentru programele de studii Farmacie, Farmacie (în limba franceză) și Asistență de
farmacie (la Lugoj) din cadrul Facultăţii de Farmacie.
b) sesiunea a II-a, cu menținerea comisiilor de licență, stabilite pentru prima sesiune a examenului de
licență:
- în luna septembrie 2022, pentru toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină, şi Medicină
Dentară
- în luna februarie 2023, pentru programele de studii Farmacie, Farmacie (în limba franceză) și Asistență de
farmacie (la Lugoj) din cadrul Facultăţii de Farmacie
c) sesiunea a III-a, cu menținerea comisiilor de licență, stabilite pentru prima sesiune a examenului de
licență:
- în luna februarie 2023, pentru toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină, şi Medicină Dentară.
Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă se efectuează individual, la decanatele facultăţilor, prin
depunerea lucrărilor de licenţă însoțite de rezumatul și referatul lucrării, a certificatelor de competenţă lingvistică şi
a declaraţiei pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării, semnată de absolvent şi coordonatorul
ştiinţific, conform calendarului şi structurii anului universitar, aprobate de Senatul universitar, după cum urmează:
 până la data de 01.06.2022, pentru sesiunile iulie, respectiv septembrie a examenului de licenţă;
 până la data de 16.12.2022, pentru sesiunea februarie a examenului de licenţă.
Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de licenţă în sesiunile programate pentru promoţia
curentă.
Prezentarea unor candidaţi în sesiuni ulterioare celor organizate pentru promoţia din care aceştia fac parte, se
poate face cu suportarea de către candidaţi a cheltuielilor aferente, în cuantumul stabilit de Senatul universitar, prin
Regulamentul privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe.
Repetarea examenului de licenţă este condiţionată de înscriere şi de achitarea taxei stabilite prin reglementările
Universităţii.
Pentru programele de studii universitare de licență Asistență Medicală Generală (Lugoj), Asistență de Farmacie
(Lugoj), respectiv Asistență Medicală Generală (Deva), organizarea și susținerea examenului de licență se va
desfășura la Lugoj, respectiv Deva, sub coordonarea comisiei centrale de licență.
Pentru absolvenţii Facultăţii de Medicină, examenul de licenţă constă în:
a) proba 1 – componentă naţională, sub forma de lucrare scrisă, din tematica şi din bibliografia anunțate de
către comisia de organizare, care va fi formată din specialişti desemnaţi de conducerile universităţilor de medicină şi
farmacie acreditate.
b) proba 2 – prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă.
Pentru absolvenţii Facultăţii de Medicină Dentară şi ai Facultăţii de Farmacie:
a) proba 1 – componentă naţională, sub forma de lucrare scrisă, din tematica si din bibliografia anunțate de
către comisia de organizare, care va fi formată din specialişti desemnaţi de conducerile universităţilor de medicină şi
farmacie acreditate;
– componentă specifică, sub forma de probă practică.
b) proba 2 – prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă.
Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie să fie cel puţin 6,00. Nota de promovare la
fiecare probă trebuie să fie cel puţin 5,00, indiferent de numărul de probe.
Rezultatul fiecărei probe se centralizează şi se comunică de către comisiile examenului de licenţă, pe fiecare
program de studiu, prin afişare la avizierul facultății organizatoare și/sau pe pagina web a Universității, în termen de
cel mult 48 de ore de la suținerea acesteia. Rezultatele afişate, pentru fiecare probă, vor fi semnate de preşedintele şi
secretarul comisiei de licenţă.
Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise se depun, în termen de cel mult 24 de ore de la
comunicarea/afişarea rezultatelor, la Registratura Universităţii, pentru a fi comunicate decanatului facultăţii unde s-a
desfăşurat examenul de licenţă şi se rezolvă de către comisia centrală, în termen de cel mult 24 de ore de la data
încheierii depunerii contestaţiilor.
Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara,
iar deciziile comisiei în urma analizării şi soluţionării contestaţiilor sunt definitive.
Rezultatele obţinute la probele orale şi practice nu pot fi contestate.
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Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de licenţă în programul de studii absolvit, se
eliberează de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara în termen de cel mult 12
luni de la data promovării.
După promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolvenţilor li se eliberează o adeverinţă privind
finalizarea studiilor, în termen de 30 de zile de la data finalizării examenului de licenţă, al cărei termen de
valabilitate este de maximum 12 luni de la promovare.
Absolvenţii care nu susțin/promovează examenul de licență primesc, la cerere, o adeverinţa de absolvire fără
examen de finalizare a studiilor universitare care atestă absolvirea unui program de studii.
În situații excepționale (stare de alertă, stare de urgență, stare de necesitate sau alte situații speciale), susținerea
examenului de licență se poate desfășura on-line în baza unei proceduri proprii, cu aprobarea Consiliului de
Administrație și a Senatului universitar.
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