
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĂTRE 

  

 SENATUL USV 

 

 

 

 

 

 

Vă înaintăm spre aprobare Metodologiile privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

diplomă, absolvire și disertație pentru anul universitar 2020-2021, din cadrul Facultăţii de Inginerie 

Alimentară, conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a 

studiilor (R54). 
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METODOLOGIA  PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

EXAMENELOR DE  DIPLOMĂ ȘI ABSOLVIRE 
pentru studiile universitare de licenţă   

an universitar 2020 - 2021 

 
 

 

I. INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL 

 

Informațiile cu caracter general privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a 
studiilor sunt prevăzute în REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR (R54). 

 

II. INFORMAȚII SPECIFICE 

 

În cadrul Facultății de Inginerie Alimentară se organizează examene de finalizare a studiilor  
pentru următoarele programe de studii universitare:  

Examen de DIPLOMĂ: 
Nr. 

crt. 
Domeniul Programul de studiu 

1.  
INGINERIA PRODUSELOR 

ALIMENTARE 

Ingineria Produselor Alimentare – durata studiilor  
4 ani 
Controlul  și Expertiza Produselor Alimentare – durata 

studiilor 4 ani 
Protecția Consumatorului și a Mediului – durata 

studiilor 4 ani 

2. 
INGINERIE ȘI 

MANAGEMENT 

Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi 
Agroturism – durata studiilor 4 ani 

 

Examen de DIPLOMĂ: 
Nr. 

crt. 
Domeniul Specializarea 

1.  INGINERIE ALIMENTARĂ 
Ingineria Produselor Alimentare – durata studiilor 5 

ani 
 

Examen de ABSOLVIRE: 

Nr. 

crt. 
Profilul 

Specializarea 

 

1.  INDUSTRIE ALIMENTARĂ 
Tehnologia Produselor Alimentare – durata studiilor 3 

ani 
 

  

 A. CALENDARUL EXAMENELOR DE DIPLOMĂ ȘI ABSOLVIRE 
 

 

Examenele de finalizare a studiilor pentru promoția 2021 se vor organiza şi desfăşura în două 
sesiuni pe parcursul anului universitar: iulie 2021 și septembrie 2021. 

Absolvenţii promoţiilor anterioare ai învăţământului universitar de licenţă se pot înscrie la 

examenul de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă: iulie 2021 și 
septembrie 2021. 



  

  

Sesiunea iulie 2021 

Perioada de înscriere și predare a lucrării de finalizare a studiilor: 25 iunie – 2 iulie 2021. 

Susținerea examenului de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi 
prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă: 7-8 iulie 2021. 

 

Sesiunea septembrie 2021 

Perioada de înscriere și predare a lucrării de finalizare a studiilor: 01-03.09.2021 

Susținerea examenului de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi 
prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă: 7 septembrie 2021. 

 

          

B. MODUL DE SUSȚINERE A EXAMENELOR DE DIPLOMĂ ȘI ABSOLVIRE 

 

Examenul de absolvire și respectiv examenul de diplomă se realizează conform R54 – 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor. 
 

Examenul de diplomă, pentru studiile universitare de licență cu durata studiilor de 4 ani 
(Legea 1/2011, Legea 288/2004), constă din două probe:    

Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă orală - 5 credite 

Proba 2. Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă – probă orală - 5 credite 

Media examenului de diplomă se calculează ca medie aritmetică dintre proba 1 și proba 2. 
Examenul de diplomă, pentru studiile universitare de licență cu durata studiilor de 5 ani  

( Legea 84/1995), constă din două probe:    

Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă orală - 15 credite 

Proba 2. Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă – probă orală - 15 credite 

Media examenului de diplomă se calculează ca medie aritmetică dintre proba 1 și proba 2. 
Examenul de absolvire, pentru studiile universitare de licență cu durata studiilor de 3 ani 

(specializarea Tehnologia Produselor Alimentare – învăţământ de scurtă durată), constă din două 
probe:    

Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă orală - 15 credite 

Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire – probă orală - 15 credite 

Media examenului de absolvire se calculează ca medie aritmetică dintre proba 1 și proba 2. 
 

Proba 1 a examenului de diplomă/absolvire va consta în examen oral în care se vor evalua 
cunoștințele fundamentale și de specialitate ale candidaților conform tematicii atașate prezentei 
metodologii. Fiecare candidat va extrage un bilet de concurs care va conține două subiecte din 
tematică.  

Media de promovare a examelului de diplomă și absolvire reprezintă media aritmetică a probei 
1 și probei 2.  

Tematica și bibliografia pentru Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se 
regăsesc la adresa www.fia.usv.ro. 
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