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CADRUL LEGAL PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 
EXAMENULUI DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE 

 

Examenul de licenţă/disertaţie din anul universitar 2017/2018  se organizează  
şi se desfăşoară în conformitate cu 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; 

• Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea 
studiilor universitare de masterat; 

• 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; 

• Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6125/20 
decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie; 

• Ordinului ministrului educaţiei naţionale  nr. 5643/12 decembrie 2017 
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 
ştiinţifice nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie  
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EXAMENUL DE LICENŢĂ 
 

Programele de studii universitare de licenţă, organizate în baza Legii nr. 
288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 
ulterioare, a Legii nr. 1/2011 şi Programele de studii universitare, organizate în 
baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se finalizează cu examen de licenţă. 

 
UNATC “I.L.Caragiale” organizează şi desfăşoară examen de licenţă pentru 

absolvenţii proprii. 
Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot 

susţine examenul de licenţă în cadrul UNATC cu aprobarea senatelor 
universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior, după avizul consiliilor 
de administraţie. 

Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate 
provizoriu pot susţine examenul de licenţă în cadrul UNATC în baza unui 
protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea 
senatelor universitare, după avizul consiliilor de administraţie. 

În situaţiile prevăzute de Legea 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, susţinerea examenului de 
licenţă este condiţionată de promovarea de către absolvenţi a unui examen de 
selecţie organizat în cadrul UNATC “I.L.Caragiale”. 

Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă sunt unitare atât pentru 
absolvenţii U.N.A.T.C., cât şi pentru cei ai învăţământului particular sau de stat 
de la specializări acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu. 

Examenul de licenţă se va organiza şi desfăşura în sediul U.N.A.T.C.   
 

Înscrierea candidaţilor 
 

La examenul de licenţă se pot înscrie absolvenţi care au finalizat programe de 
studii universitare de licenţă, organizate în baza Legii nr. 1/2011. 

Absolvenţii promoţiilor anterioare care au finalizat programe de studii 
universitare de licenţă, organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea 
studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare  se pot înscrie la 
examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia 
curentă.  

Absolvenţii promoţiilor anterioare care au finalizat programe de studii 
universitare, organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a 
studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă.  
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Probele examenului de licenţă, precum şi nr. de credite alocate vor fi cele 
prevăzute în planul de învăţământ al promoţiei curente, inclusiv pentru 
absolvenţii seriilor anterioare. 

Au dreptul la înscriere la examenul de finalizare a studiilor absolvenţii care au 
acumulat creditele prevăzute de planurile de învăţământ, respectiv au satisfăcut 
toate cerinţele obligatorii din planul de învăţământ şi au urmat procedurile de 
lichidare a tuturor obligaţiilor conform prevederilor legale şi ale celor stabilite de  
universitate în această privinţă. 

 
Înscrierea se face pe bază de cerere scrisă, la care se ataşează declaraţia pe 

proprie răspundere cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului lucrării de 
licenţă, lucrarea de licenţă (un exemplar cartonat şi un exemplar spiralat) 
elaborată de absolvent, precum şi referatul profesorului coordonator (profesor 
universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar cu titlul ştiinţific de 
doctor). Referatul va cuprinde aprecieri asupra conţinutului lucrării şi propunerea 
de notare a acesteia.  

Obligatorie este prezentarea la înscriere a unui CD cu formatul word al lucrării 
şi a unui CD cu înregistrarea spectacolului de licenţă, în cazul absolvenţilor 
specializărilor Artele spectacolului (Actorie), Artele spectacolului (Păpuşi-
Marionete), Artele spectacolului (Regie), Artele spectacolului (Coregrafie). 

 
 Absolventul trebuie să-şi asume răspunderea pentru folosirea corectă a 
surselor bibliografice, cu indicarea exactă a fragmentului şi a volumului din care 
este preluat citatul (autor, titlu, editură, ediţie, pagină). Preluarea unor texte din 
operele altor autori în alte condiţii decât cele precizate este considerată drept 
plagiat şi anulează lucrarea, iar răspunderea aparţine absolventului şi în 
condiţiile în care coordonatorul lucrării a ştiut şi a acceptat această situaţie, 
răspunderea îi aparţine şi acestuia cu aceiaşi gravitate. 

Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării 
falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă. 

Retragerea dosarului de înscriere după încheierea perioadei de înscriere 
conduce la eliminarea candidatului din examen.  

 
Absolvenţii care s-au înscris, dar nu au susţinut sau nu au promovat 

examenul de finalizare a studiilor se pot înscrie într-o sesiune ulterioară, cu 
condiţia suportării taxei de înscriere valabilă pentru anul universitar în care 
candidaţii se înscriu la examenul de finalizare a studiilor. Susținerea de către 
absolvenții UNATC a examenelor de finalizare a studiilor în cadrul altor instituții 
de învățământ superior în lipsa unor acorduri interuniversitare aprobate de 
senate, dă UNATC dreptul de a refuza eliberarea anexelor la actele de studii. 

Începând cu absolvenţii promoţiei 2016/2017, cei care  se înscriu la 
examenul de finalizare a studiilor într-una din cele trei sesiuni consecutive  de la 
absolvire (iunie, septembrie şi februarie) au dreptul să se prezinte la probele 
examenului fără taxă de înscriere. În cazul înscrierii la examenul de finalizare a 
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studiilor mai târziu de trei ani de la data absolvirii se percepe taxă de înscriere. În 
cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor în una din cele trei sesiuni 
consecutive de la absolvire (iunie, septembrie, februarie), acestea pot fi susţinute 
într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a taxelor aferente. 

Restituirea sumei plătită ca taxă de înscriere se poate obţine numai în cazul 
retragerii dosarului până la sfârşitul perioadei de înscriere la examenul de 
finalizare a studiilor. 

 
Procedura de desfăşurare a examenului de licenţă pentru absolvenţii altor 

universităţi 
 

Instituţiile de învăţământ superior particular sau de stat cu absolvenţi la 
specializări acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu existente, 
lichidate sau intrate în lichidare vor transmite listele nominale pe specializări ale 
absolvenţilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru susţinerea examenului de 
licenţă, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea înscrierilor. 

Instituţiile de învăţământ superior particular vor anexa şi o adresă nominală, 
prin care rectorul, decanul şi secretarul şef îşi asumă întreaga răspundere 
pentru exactitatea şi legalitatea datelor înscrise în suplimentul la diplomă, 
precum şi  xerocopia paginii din Monitorul Oficial care atestă acreditarea sau 
autorizarea specializării respective. 

Se vor verifica disciplinele studiate, făcându-se comparaţia  cu disciplinele 
specializărilor echivalente din U.N.A.T.C., având în vedere următoarele criterii 
numerice şi calitative: cel puţin un procentaj de 80% nr. ore ale grupurilor de 
discipline U.N.A.T.C. şi cel puţin un  procentaj de 80% nr. ore pentru discipline ce 
constituie probe ale examenului de licenţă să se regasească în planul de 
învăţământ al specializării respective. 

La înscriere, absolvenţii de la învăţământul superior particular/de stat  vor 
prezenta următoarele documente: 

• cerere de înscriere ; 
• declaraţia pe proprie răspundere cu privire la asigurarea originalităţii 

conţinutului lucrării de licenţă ; 
• lucrarea de licenţă (un exemplar cartonat şi un exemplar spiralat) ; 
• CD-ul cu formatul word al lucrării de licenţă ; 
• certificat de naştere în original şi copie certificată conform cu originalul de 

către secretariatul facultăţii; 
• diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta în original; 
• adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ de stat sau particular din 

care să rezulte calitatea de absolvent al acesteia, cu precizarea promoţiei, 
specializării absolvite, durata studiilor şi forma de învăţământ; 

• situaţia şcolară, eliberată de instituţia de învăţământ superior de stat sau 
particular; 

• 3 fotografii color, format 3x4 cm., realizate recent pe hârtie fotografică ; 
• copie C.I. 



 6 

• taxă de înscriere – 2500 lei 
Absolvenţii de la învăţământul superior particular/de stat la specializările 

Artele spectacolului (Actorie), Artele spectacolului (Regie), Artele spectacolului 
(Coregrafie) şi Artele spectacolului (Păpuşi-Marionete) trebuie să prezinte la 
înscriere şi CD-ul cu înregistrarea spectacolului public care constituie lucrarea de 
licenţă. 

Biroul Consiliului Facultăţii va stabili, la propunerea departamentului, un cadru 
didactic care, pe baza analizării lucrării şi a referatului îndrumătorului ştiinţific al 
absolventului de la instituţia de învăţământ superior particular/de stat va întocmi 
un referat cu propunerea de notare, pe care îl va prezenta Comisiei de licenţă. 

Pentru acoperirea costurilor aferente organizării examenelor de licenţă în 
cazul absolvenţilor proveniţi din alte instituţii de învăţământ superior,  UNATC 
“I.L.Caragiale” încheie un acord scris cu instituţia de învăţământ superior 
acreditată sau autorizată provizoriu.  

 
Desfăşurarea examenului de licenţă 

Sesiunea I :  
Perioada de înscriere:   11 - 12 iunie 2018 
Sesiunea de examene: 18 – 22  iunie 2018 
Sesiunea II :  
Perioada de înscriere:   3 – 4  septembrie  2018 
Sesiunea de examene: 6 – 7 septembrie 2018 
Taxa de înscriere – 2000 lei 

• pentru absolvenţii UNATC înscrişi, dar neprezentaţi la examen, 
• pentru absolvenţii UNATC care nu au promovat examenul de finalizare a 

studiilor , 
• pentru absolvenţii UNATC care se înscriu la examenul de finalizare a 

studiilor mai târziu de trei ani de la data absolvirii (începând cu promoţia 
2016/2017). 
 
Examenul de licenţă constă din două probe şi anume: 

 Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate  
              – practic/oral ; 
 Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă – oral 
                      Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă sunt publice. 
  

Probele specifice fiecărei specializări, tematica şi bibliografia sunt publicate 
pe site-ul web al UNATC. 
 
 Proba 1– Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

Cuprinde elemente de istoria teatrului şi elemente de specialitate, în 
conformitate cu bibliografia fiecărei specializări.  

Candidatul trebuie să îndeplinească baremul minim la fiecare din cele două 
categorii de subiecte; în caz contrar Proba 1 este nepromovată.  
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Pentru absolvenţii specializărilor Artele spectacolului (Actorie), Artele 
spectacolului (Păpuşi-Marionete), Artele spectacolului (Regie)  şi Artele 
spectacolului (Coregrafie) subiectul de specialitate este practic  şi se desfăşoară 
separat. 
 Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă 

Pentru  absolvenţii U.N.A.T.C., examenul la Arta actorului/Arta mânuirii 
(păpuşi şi marionete) îl constituie realizarea unor roluri în spectacole prezentate 
în diferite spaţii convenţionale. 

Absolvenţii programului de studii Artele spectacolului (Coregrafie) vor 
prezenta într-un spectacol public realizarea unei creaţii coregrafice. 

Lucrarea de licenţă pentru absolvenţii programului de studii Artele 
spectacolului (Regie) constă în realizarea unui spectacol cu o durată minimă de 
45 minute prezentat public şi a caietului de regie, conţinând concepţia regizorală 
a spectacolului. 

Absolvenţii specializării Scenografie vor prezenta o mapă cu imagini, 
schiţe, etc. reprezentative pentru lucrările practice realizate împreună cu studenţii 
regizori, coregrafi, actori, păpuşari şi un proiect scenografic pentru un spectacol 
(schiţe, planuri, machetă), pentru un film artistic (inclusiv producţii UNATC – film 
de platou) sau pentru o producţie TV. 

Comisiile de licenţă vor viziona CD-urile cu spectacolele realizate - pentru 
specializările Artele spectacolului (Actorie), Artele spectacolului (Păpuşi-
Marionete), Artele spectacolului (Coregrafie) şi Artele spectacolului (Regie) care 
constituie parte intrinsecă a lucrării de licenţă, lucrarea de licenţă fiind tratarea 
teoretică a acestora. 

Lucrările de licenţă respinse nu pot fi susţinute în faţa Comisiei de licenţă, 
candidatul fiind considerat ca neprezentat. 

 
Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de 

studii/specializări, prin decizie a rectorului, la propunerea consiliului facultăţii şi 
cu aprobarea senatului universităţii şi vor fi publicate pe site-ul universităţii la 
www.unatc.ro. 

Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membri şi secretar. 
Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul 
didactic de profesor universitar sau de conferenţiar universitar. Membrii comisiei 
de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi 
gradul didactic de lector universitar, conferenţiar universitar sau profesor 
universitar. Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă 
cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de 
administrare a documentelor. Conform legii, 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 evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la 
gradul al III-lea inclusiv. 
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Componenţa comisiilor, precum şi numărul acestora nu se modifică pe 
durata examenelor de finalizare a studiilor (va fi aceeaşi în fiecare din cele 3 
sesiuni iunie 2018, septembrie 2018 şi februarie 2019). 

Conducerea universităţii şi comisiile de examen poartă întreaga 
responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a 
studiilor. 
 
 Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6,00, iar 
la fiecare probă nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00. Media fiecărei 
probe, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum şi 
media examenului de finalizare a studiilor se calculează cu două zecimale, fără 
rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 
10. 

Rezultatul fiecărei probe practice/orale se comunică prin afişare la 
avizierul facultăţii, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia.  

Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate.  
În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor, acestea pot fi 

susţinute într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor 
aferente. Probele susţinute într-o sesiune anterioară nu sunt recunoscute. 

 
Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de licenţă se 

eliberează, în programul de studii/specializarea absolvit(ă),  în termen de cel mult 
12 luni de la data promovării. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au 
promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de 
absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca 
şi diploma de licenţă. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi 
adeverinţe urmează procedurile privind eliberarea duplicatelor diplomelor. 

 
EXAMENUL DE DISERTAŢIE 

 
UNATC “I.L.Caragiale” poate organiza examen de disertaţie numai pentru 

absolvenţii proprii. 
Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a 

studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă. 
Numărul de credite alocate pentru susţinerea examenului de disertaţie vor fi 

cele prevăzute în planul de învăţământ al promoţiei curente, inclusiv pentru 
absolvenţii seriilor anterioare. 

Au dreptul la înscriere la examenul de finalizare a studiilor absolvenţii care au 
acumulat creditele prevăzute de planurile de învăţământ, respectiv au satisfăcut 
toate cerinţele obligatorii din planul de învăţământ şi au urmat procedurile de 
lichidare a tuturor obligaţiilor conform prevederilor legale şi ale celor stabilite de  
universitate în această privinţă. 
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Înscrierea se face pe bază de cerere scrisă, la care se ataşează declaraţia pe 
proprie răspundere cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului lucrării de 
disertaţie, lucrarea de disertaţie (un exemplar cartonat şi un exemplar spiralat) 
elaborată de absolvent, precum şi referatul profesorului coordonator (profesor 
universitar, conferenţiar universitar, lector universitar cu titlul ştiinţific de doctor). 
Referatul va cuprinde aprecieri asupra conţinutului lucrării şi propunerea de 
notare a acesteia.  
 Absolventul trebuie să-şi asume răspunderea pentru folosirea corectă a 
surselor bibliografice, cu indicarea exactă a fragmentului şi a volumului din care 
este preluat citatul (autor, titlu, editură, ediţie, pagină). Preluarea unor texte din 
operele altor autori în alte condiţii decât cele precizate este considerată drept 
plagiat şi anulează lucrarea, iar răspunderea aparţine absolventului şi în 
condiţiile în care coordonatorul lucrării a ştiut şi a acceptat această situaţie, 
răspunderea îi aparţine şi acestuia cu aceiaşi gravitate. 

Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării 
falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de disertaţie. 

Retragerea dosarului de înscriere după încheierea perioadei de înscriere 
conduce la eliminarea candidatului din examen.  

 
Absolvenţii care s-au înscris, dar nu au susţinut sau nu au promovat examenul 

de finalizare a studiilor se pot înscrie într-o sesiune ulterioară, cu condiţia 
suportării taxei de înscriere valabilă pentru anul universitar în care candidaţii se 
înscriu la examenul de finalizare a studiilor. 

 
Începând cu absolvenţii promoţiei 2016/2017, cei care  se înscriu la 

examenul de finalizare a studiilor într-una din cele trei sesiuni consecutive de la 
absolvire (iunie, septembrie şi februarie)  au dreptul să se prezinte la probele 
examenului fără taxă de înscriere. În cazul înscrierii la examenul de finalizare a 
studiilor mai târziu de trei ani de la data absolvirii se percepe taxă de înscriere. În 
cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor în una din cele trei sesiuni 
consecutive de la absolvire (iunie, septembrie, februarie), acestea pot fi susţinute 
într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a taxelor aferente. 

Restituirea sumei plătită ca taxă de înscriere se poate obţine numai în cazul 
retragerii dosarului până la sfârşitul perioadei de înscriere la examenul de 
finalizare a studiilor. 
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Desfasurarea examenului de disertaţie 

 
Sesiunea I :  
Perioada de înscriere:   11 - 12 iunie 2018 
Sesiunea de examene: 18 – 22  iunie 2018 
Sesiunea II :  
Perioada de înscriere:   3 – 4  septembrie  2018 
Sesiunea de examene: 6 – 7 septembrie 2018 
Taxa de înscriere - 2000  lei 

• pentru absolvenţii UNATC înscrişi, dar neprezentaţi la examen, 
• pentru absolvenţii UNATC care nu au promovat examenul de finalizare a 

studiilor, 
• pentru absolvenţii UNATC care se înscriu la examenul de finalizare a 

studiilor mai târziu de trei ani de la data absolvirii (începând cu promoţia 
2016/2017). 

Examenul de disertaţie constă într-o singură probă, şi anume prezentarea şi 
susţinerea lucrării de disertaţie. 

Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa  în 
acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului. 

Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate. 
Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00. 

Media examenului de finalizare a studiilor se calculează cu două zecimale, fără 
rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. 

 
Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de 

studii/specializări, prin decizie a rectorului, la propunerea consiliului facultăţii şi 
cu aprobarea senatului universităţii şi vor fi publicate pe site-ul universităţii la 
www.unatc.ro. 

Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membri şi secretar. 
Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul 
didactic de profesor universitar sau de conferenţiar universitar. Membrii comisiei 
de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi 
gradul didactic de lector universitar, conferenţiar universitar sau profesor 
universitar. Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă 
cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de 
administrare a documentelor. Conform legii, 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 evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la 
gradul al III-lea inclusiv. 

Componenţa comisiilor, precum şi numărul acestora nu se modifică pe 
durata examenelor de finalizare a studiilor (va fi aceeaşi în fiecare din cele 3 
sesiuni iunie 2018, septembrie 2018 şi februarie 2019). 
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Conducerea universităţii şi comisiile de examen poartă întreaga 
responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a 
studiilor. 

Rezultatul examenului de disertaţie se comunică prin afişare la avizierul 
facultăţii, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acestuia şi nu 
poate fi contestat. 

În cazul nepromovării examenului, acesta poate fi susţinut  într-o sesiune 
ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente. 

Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de disertaţie se 
eliberează în programul de studii absolvit,  în termen de cel mult 12 luni de la 
data promovării. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat 
examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. 
Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma 
de master. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe 
urmează procedurile privind eliberarea duplicatelor diplomelor. 
 

Prevederile prezentei metodologii se aplică atât absolvenţilor promoţiei 
2017/2018, cât şi absolvenţilor promoţiilor anterioare care nu au susţinut sau nu 
au promovat examenul de licenţă/disertaţie. 

 
Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului UNATC din data 

de 28 februarie 2018. 
 
 
      RECTOR,                  DECAN 
                                                                  FACULTATEA de TEATRU,                                              

Conf.univ.dr. Nicolae Mandea     Conf.univ.dr. Ştefan Caragiu Gheorghiţă 
 

 
 
 
 


