METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE
A STUDIILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017/2018

Partea a I-a: ASPECTE GENERALE
Art. 1. (1) Prezenta metodologie stabileşte cadrul general privind organizarea
şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor de licenţă şi disertaţie pentru anul
universitar 2017/2018 la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.
(2) Prezentul regulament se întemeiază pe baza următoarelor acte normative:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu completările şi
modificările ulterioare;
- OM nr. 3235/2005, privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă;
- H.G. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
masterat;
- OMENCŞ nr. 6125/20.12.2016, privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă şi disertație;
- Ordinul nr. 5643/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului educației
naționale și cercetării științifice nr. 6.125/2016 privind aprobarea Metodologieicadru
de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație;
- Carta Universităţii din Piteşti;
- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru anul
universitar 2017/2018 la Universitatea din Piteşti;
- Metodologia de acordare a certificatului de competenţă lingvistică în vederea înscrierii la
examenul de licenţă/diplomă.
Art.2. Finalizarea studiilor se face prin:
Examen de licenţă - pentru absolvenţii ciclului de studii universitare de licenţă (cu studii
efectuate conform Legii nr. 288/2004);
Examen de diplomă – pentru absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă din
domeniul Ştiinţelor inginereşti (cu studii efectuate conform Legii nr.288/2004);
Examen de disertaţie – pentru absolvenţii ciclulului al II-lea de studii universitare
(masterat).
Art.3. (1) Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică organizează, după caz,
examen de licenţă, examen de diplomă, examen de disertaţie pentru absolvenţii proprii de la:
a) programele de studii universitare de licenţă pentru care există acreditare în
condiţiile legii, denumite în continuare programe acreditate (Informatică - cu durata
studiilor de 3 ani; Matematică - cu durata studiilor de 3 ani; Biologie – cu durata
studiilor de 3 ani; Ecologie şi protecţia mediului – cu durata studiilor de 3 ani;
Horticultură – cu durata studiilor de 4 ani; Ingineria mediului – cu durata studiilor de
4 ani; Kinetoterapie şi motricitate specială - cu durata studiilor de 3 ani; Asistenţă
medicală generală – cu durata studiilor de 4 ani; Terapie ocupaţională – cu durata
studiilor de 3 ani; Educaţie fizică şi sportivă - cu durata studiilor de 3 ani; Sport şi
performanţă motrică - cu durata studiilor de 3 ani);
b) programele de studii universitare licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu
(Energetică și tehnologii nucleare – cu durata studiilor de 4 ani);
c) programele de masterat acreditate (Biologie medicală; Monitorizare şi protecţia
mediului; Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi; Performanţă în sport; Organizare şi
conducere în sport; Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare; Sport, turim şi activităţi

de timp liber; Materiale şi tehnologii nucleare; Matematică didactică; Tehnici avansate
pentru prelucrarea informaţiei).
(2) Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică organizează, după caz, examen de
licenţă şi examen de diplomă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior de stat
şi particular la programele de studii universitare de licenţă/ specializări autorizate să
funcţioneze provizoriu, pentru care instituţia are, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de
studii universitare de licenţă/specializări acreditate în condiţiile legii;
Art.4. Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică organizează examen de
disertaţie numai pentru absolvenţii proprii, din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare,
atât de la studiile universitare de master, cât şi de la studiile postuniversitare de master
organizate în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5. (1) În anul universitar 2017-2018, în Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi
Informatică, examenele de finalizare a studiilor se organizează în trei sesiuni, în perioadele
stabilite de Senatul Universităţii din Piteşti, din care două sesiuni în anul universitar curent şi
o sesiune în luna februarie a anului universitar următor, numai dacă există cel puțin 3 cereri
depuse de absolvenți, pentru fiecare program de studiu.
(2) Programarea datelor de desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor este
stabilită de fiecare departament organizator al programelor de studii de licenţă şi masterat,
aprobată de Consiliul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, cu respectarea
structurii anului universitar (Anexa 1).
(3) Examenul de licenţă / diplomă se organizează atât pentru absolvenţii proprii cât şi pentru
absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare în condiţiile art.3, lit. b.
Partea a II-a: ÎNSCRIEREA ABSOLVENŢILOR
Art.6. (1) Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de finalizare a studiilor se face la
secretariatele Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, cu cel puţin 10 zile înainte
de începerea examenului, prin cerere de înscriere, conform Anexei 2 (F1-MET-FSEFI-02).
La înscriere, absolvenții au obligativitatea depunerii formularului ALUMNI (Anexa 3) la
secretariatul facultății, completat on-line la adresa www.upit.ro - secțiunea ALUMNI și listat.
Secretariatul va realiza verificarea formularului pe bază de CNP.
(2) Din componenţa dosarului de examen, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de
depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu
originalul de către persoana care are atribuţii desemnate în acest sens.
(3) În vederea obținerii certificării conform cu originalul, pentru copiile documentelor,
candidații trebuie să prezinte documentele în original.
Art.7. Pentru susţinerea examenului de licenţă/diplomă, candidaţii trebuie să prezinte la
înscriere un certificat de competenţă lingvistică pentru comunicare într-o limbă de largă
circulaţie internaţională. Eliberarea certificatului de competenţă lingvistică se face conform
Metodologiei de acordare a certificatului de competenţă lingvistică în vederea înscrierii la
examenul de licenţă/diplomă.
a) pentru absolvenţii care au promovat activităţile didactice ale aceleiaşi limbi străine –
patru semestre în doi ani de studiu – certificarea este făcută de Facultatea de Teologie, Litere,
Istorie şi Arte pe baza înscrisurilor din registrul matricol al absolventului;
b) pentru absolvenţii care nu au promovat activităţile didactice ale aceleiaşi limbi străine
– patru semestre în doi ani de studiu – Certificatul de competenţă lingvistică este eliberat de

Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, prin departamentele de specialitate, după o
metodologie specifică de examinare. Aceşti candidaţi se vor adresa secretariatului facultăţii
mai sus menţionate, care va furniza informaţiile necesare.
Art.8. (1) În documentele de înscriere pentru examenul de licenţă/diplomă/disertație
candidatul va depune următoarele documente:
k) chitanţa de plată a taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru
studenţii cu taxă de la specializări acreditate, stabilită de Senatul Universităţii din
Piteşti la valoarea de 240 lei; pentru studenţii care repetă examenul de finalizare a
studiilor de licenţă/diplomă/master valoarea taxei stabilită de Senatul Universităţii din
Piteşti este de 480 lei; pentru studenţii de la specializări acreditate care au absolvit şi
nu au susţinut examenul de finalizare studii în primii trei ani de la absolvire valoarea
taxei stabilită de Senatul Universităţii din Piteşti este de 600 lei (Hotărârea Senatului
Universităţii din Piteşti, nr. 170 din data 19.06.2017).
l) lucrarea de licenţă/diplomă/disertaţie, elaborată de către absolvent sub formă tipărită şi
pe suport electronic (CD);
m) referatul de analiză şi apreciere asupra lucrării de licenţă/diplomă, disertaţiei, al
conducătorului ştiinţific; structura şi conţinutul acestui referat sunt precizate în
Anexa 4. Referatul de apreciere a lucrării va conţine menţiunea Admis/Respins.
n) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la originalitatea conţinutului lucrării pe
care urmează să o susţină şi la faptul că lucrarea de licenţă/diplomă, disertaţia nu a
făcut obiectul unei comercializări, sub sancţiunea eliminării din examen, a anulării
ulterioare a diplomei pentru fapte dovedite în acest sens, precum şi a răspunderii
penale (Anexa 5);
o) diploma de bacalaureat;
p) două fotografii color 3/4;
q) fişă de lichidare (formular tip ce se ridică de la secretariatul facultăţii).
r) Copie sumar detectare similitudine
s) Proces verbal de control al originalităţii lucrării, conform Anexei 3 din Procedura
privind modalitatea de utilizare a sistemului antiplagiat în cadrul Universităţii din
Piteşti (Cod: PL-71-06);
t) Avizul conducătorului ştiinţific privind admiterea sau neadmiterea lucrării în vederea
susţinerii, conform Anexei 4 din Procedura privind modalitatea de utilizare a
sistemului antiplagiat în cadrul Universităţii din Piteşti (Cod: PL-71-06).
Partea a III-a: PROBELE DE EXAMEN
Art.9. Examenul de finalizare a studiilor se organizează în probe comune pentru
absolvenţii proprii şi pentru absolvenţii proveniţi din alte instituţii de învăţământ superior de
stat sau particulare.
Art.10. (1) Examenul de licenţă/diplomă constă din 1-2 probe, stabilite de către Senatul
Universității din Pitești, după cum urmează:
Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă, care este
publică.
(2) Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă, şi anume, susţinerea disertaţiei,
aceasta fiind publică.
Art.11.(1) Scopul primei probe este de a evalua capacitatea absolvenţilor de achiziţionare
şi operare cu cunoştinţele obţinute pe parcursul facultăţii şi de adaptare a acestora la

particularităţile din domeniul respectiv de licenţă;
(2) Scopul celei de-a doua probe este de a evalua capacitatea absolvenţilor, de a procesa
cunoştinţele, în condiţii de rezolvare a unor probleme specifice domeniului de pregătire sau de
realizare a unor studii de caz;
(3) Scopul disertaţiei este de a evalua capacitatea absolvenţilor de a dezvolta, în domeniul
specific de pregătire, lucrări de cercetare ştiinţifică de complexitate medie.
Art.12. (1) Proba 1 – proba de evaluare a cunoştiinţelor fundamentale şi de specialitate –
este probă orală sau scrisă (Anexa 6) şi constă în răspunsuri formulate de candidat la
întrebările comisiei, înscrise de comisie pe bilete de examen sau test grilă, din tematica şi
bibliografia probei, prevăzute în Anexa 6;
(2) Durata probei de evaluare a cunoştiinţelor fundamentale este de maxim 15
minute/candidat;
(3) Durata probei de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă/proiectului de diplomă
este de maxim 15 minute/candidat;
(4) Ponderea probei de evaluare a cunoştinţelor fundamentale este de 50% din media
examenului.
(5) În perioada iunie 2018, departamentele din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie
Fizică şi Informatică vor organiza consultaţii în vederea pregătirii studenţilor pentru
examenele de finalizare a studiilor, conform orarelor afişate la avizierele departamentelor.
Partea a IV-a: SUSŢINEREA ŞI NOTAREA PROBELOR DE EXAMEN
Art.13. (1) Probele 1 şi 2 din cadrul examenului de licenţă/diplomă se susţin
concomitent/succesiv, în faţa aceleiaşi comisii de examinare compusă din 3-5 cadre didactice,
condusă de un preşedinte;
(2) Susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/disertaţiei este publică şi se
desfăşoară în acelaşi loc şi în acelaşi moment, în prezenţa unei comisii de examinare compusă
din 3-5 cadre didactice, condusă de un preşedinte.
(3) În cazul susţinerii separate a probelor, comisia pentru susţinerea primei probe poate să
aibă o componenţă separată de comisia pentru susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de
diplomă, cu excepţia preşedintelui, care este aceeaşi persoană pentru ambele comisii.
(4) Dacă proba 1 este scrisă, preşedintele nu notează.
Art.14. (1) Comisiile de examen se stabilesc pe programe de studii/ specializări, prin
Decizia Rectorului Universităţii din Piteşti, cu acordul Consiliului Facultăţii, pe baza
propunerilor făcute de departamentele coordonatoare a respectivelor programe, cu avizul
Consiliului de Administraţie şi aprobate de Senatului Universităţii. Membrii unei comisii de
examen trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi cel puţin gradul didactic de lector/ şef de
lucrări universitar, cu excepţia preşedintelui comisiei de examen care trebuie să aibă gradul
didactic de conferenţiar universitar sau profesor universitar. Secretarul comisiei trebuie să
aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a
documentelor;
(2) Componenţa Comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă/disertaţie şi a
Comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor se publică și pe site-ul web al facultăților.
Componenţa Comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a Comisiilor
pentru soluţionarea contestaţiilor precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe
durata examenelor de finalizare studii.
(3) Componenţa comisiilor şi Metodologia de desfăşurare a examenului de finalizare a
studiilor la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică este aceeaşi pentru toate

sesiunile de examene de finalizare a studiilor;
(4) Conform legii, atât preşedintele, membrii comisiei 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.
(5) În cazul în care promoţia curentă a programului de studiu/specializării are un număr
mai mare de 100 de absolvenţi, se constituie două sau mai multe comisii pentru susţinerea
exemenului de finalizare a studiilor în condiţiile art.13 (1), (2), (3) şi (4). În acest caz,
gruparea absolvenţilor pentru fiecare comisie se face în funcţie de domeniul disciplinelor în
care se include lucrarea de licenţă / proiectul de diplomă / disertaţia.
(6) În situaţii deosebite, la cerere şi cu respectarea prevederilor de la art.3, absolvenţii
Universităţii din Piteşti se pot înscrie şi pot susţine, după caz, examenul de licenţă sau de
diplomă la o altă instituţie organizatoare, cu aprobarea senatelor universitare ale celor două
instituţii de învăţământ superior, după avizul favorabil al consiliilor de administrație.
(7) În cazul în care Universitatea din Piteşti organizează examene de licenţă pentru alte
instituţii de învăţământ superior, este interzisă perceperea de taxe de examinare de la
studenţii respectivi. Pentru acoperirea costurilor aferente organizării examenelor de licenţă
pentru absolvenţii provenind de la alte universităţi se vor face precizări speciale în cadrul
protocolului încheiat între cele două instituţii privind modalitățile acoperirii cheltuielilor, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
(8) Înscrierea candidaţilor provenind de la alte instituţii de învăţământ superior pentru
susţinerea examenelor de finalizare a studiilor se face fie individual, fie de către instituţia în
care au urmat studiile, în baza Protocolului de colaborare dintre cele două instituţii şi cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
(10) Activităţile desfăşurate de comisiile de finalizare a studiilor nu sunt remunerate ca
activităţi suplimentare, fiind incluse în fişa postului în rubrica Alte activităţi.
Art.15. (1) Admiterea absolvenţilor pentru susţinerea lucrării de licenţă / proiectului de
diplomă / disertaţiei este condiţionată de avizul favorabil al conducătorului știinţific, care
întocmeşte în acest scop un referat de analiză şi apreciere asupra conținutului lucrării și a
originalității acesteia.
(2) În documentele de înscriere pentru examenul de licenţă / diplomă / disertație,
candidatul va completa şi semna o declaraţie pe proprie răspundere referitoare la originalitatea
conţinutului lucrării pe care urmează să o susţină şi la faptul că lucrarea nu a făcut obiectul
unei comercializări, sub sancţiunea eliminării din examen, a anulării ulterioare a diplomei
pentru fapte dovedite în acest sens, precum şi a răspunderii penale (Anexa 5).
(3) Îndrumarea lucrărilor de licenţă/proiectelor de diplomă poate fi făcută de oricare
din cadrele didactice de predare care au desfășurat activități didactice în cadrul programului
de studiu respectiv, inclusiv de asistenţii doctori.
(4) Îndrumarea lucrărilor de disertaţie poate fi făcută de orice cadru didactic/de
cercetare care are titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe și care a desfășurat activități didactice în
cadrul programului de studiu respectiv sau a coordonat stagii de cercetare.
(5) Un cadru didactic îndrumător poate asigura îndrumarea unui număr maxim de 25
absolvenţi, dar nu mai mult de 15 absolvenţi pe program.
Art.16. Susţinerea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie este publică şi se face în plenul
Comisiei de examen. La susţinerea de către absolvenţi a lucrării de licenţă/proiectului de
diplomă/disertaţiei, conducătorul ştiinţific poate participa în calitate de invitat.
Art.17. (1) Nota acordată atât pentru proba 1, cât şi pentru proba 2, din cadrul examenului

de licenţă/diplomă, se obţine ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a
notelor întregi acordate de fiecare din membrii comisiei. Proba este promovată dacă nota
acordată de fiecare membru al comisiei este cel puţin 5,00 (cinci).
(2) Absolvenţii promovează examenul de finalizare a studiilor de licenţă dacă media de
promovare, calculată ca medie aritmetică a celor două probe, este cel puţin 6,00 (şase); la
fiecare probă nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 (cinci). Media examenului de
finalizare a studiilor se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Notele membrilor comisiei
de examen sunt numere întregi de la 10 la 1.
(3) Examenul de disertaţie este promovat dacă nota acordată pentru susţinerea şi
prezentarea disertaţiei este cel puţin 6,00 (şase).
(4) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a
studiilor nu este publică.
Art.18. (1) Rezultatele fiecărei probe de concurs se comunică candidaților în termen de
cel mult 48 de ore de la data susținerii acesteia, prin afișarea la avizierul facultății și pe site-ul
acesteia.
(2) Rezultatele examenului de finalizare a studiilor sunt afişate la avizierele
departamentului care coordonează programul de studii/specializarea la care s-a organizat
examenul de finalizare a studiilor, de către comisia examenului de finalizare a studiilor, cu
menţionarea datei şi orei de afişare, respectiv sunt făcute publice pe site-ul facultății.
Art.19. (1) Se pot formula contestaţii numai pentru probele scrise.
(2) Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun la secretariatul
facultăţii în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor şi se rezolvă în timp de 48 de
ore de la data depunerii, de către Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor. Deciziile
comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive. Rezultatele obţinute la
probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.
(3) Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor este propusă de Decan, numită prin
decizia Rectorului Universităţii din Piteşti și este formată din cadre didactice din specialitatea
probei contestate, dar care nu au participat în comisia de susţinere a probei respective.
(4) Conform legii, membrii comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor nu se pot
afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea
inclusiv.
Art.20. Examenul nepromovat poate fi repetat într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de
către candidat a cheltuielilor aferente şi în condiţiile stabilite de Metodologia privind organizarea
şi desfăşurarea examenelor de licenţă / diplomă şi disertaţie pentru anul universitar 2017/2018
în Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, în conformitate cu reglementările
Universităţii din Piteşti, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Partea a V-a: ORGANIZAREA EXAMENELOR PENTRU ABSOLVENȚII
DE STUDII UNIVERSITARE IN BAZA LEGII INVŢĂMANTULUI NR. 84/1995
Art.21. Programele de studii universitare organizate în baza Legii învăţământului nr.
84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru absolvenţii care au
beneficiat de prelungire de studii, se finalizează cu:
- Examen de licenţă/diplomă - pentru studiile în învăţământul universitar de lungă
durată.
Art.22. Examenele de finalizare a studiilor organizate în baza Legii nr. 84/1995 se
organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca examenele pentru promoţiile proprii,
stabilite prin prezenta metodologie.

Partea a VI-a: ORGANIZAREA EXAMENELOR PENTRU ABSOLVENȚII
ALTOR INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATE
Art.23. (1) O instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza examen de
licenţă/diplomă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior acreditate. Aceștia se
pot înscrie şi pot susţine, după caz, examenul de licenţă sau de diplomă, cu aprobarea
Senatelor universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior, după avizul favorabil al
Consiliilor de Administraţie.
(2) În cazul în care Universitatea din Pitesti organizează examene de licenţă pentru alte
instituţii de învăţământ superior, este interzisă perceperea de taxe de examinare de la studenţii
respectivi. Pentru acoperirea costurilor aferente organizării examenelor de licenţă pentru
absolvenţii provenind de la alte universităţi se vor face precizări speciale în cadrul
protocolului încheiat între cele două instituţii privind modalitățile acoperirii cheltuielilor, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Înscrierea candidaţilor provenind de la alte instituţii de învatamânt superior pentru
susţinerea examenelor de finalizare a studiilor se face fie individual, fie de către instituţia în
care au urmat studiile, în baza Protocolului de colaborare dintre cele două instituţii şi cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Partea a VII-a: DISPOZIȚII FINALE
Art.25. (1) Diplomele pentru absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă,
respectiv ai programelor de studii universitare de masterat, care au promovat (după caz)
examenul de licenţă/diplomă/disertaţie, se eliberează în termen de cel mult 12 luni de la data
promovării examenului de finalizare a studiilor de către Universitatea din Piteşti.
(2) Până la eliberarea diplomei, dar nu mai mult de 12 luni de la data promovării,
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
şi trebuie să conţină semnăturile şi informaţiile înscrise pe diplomă, precum şi informaţii
privind forma de învăţământ la care s-a asigurat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de
promovare a anilor de studii. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi
adeverinţe urmează procedurile privind eliberarea duplicatelor acte studii;
(3) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere,
un certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la
care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii.
Art.26. Rectorul Universităţii din Piteşti poate anula, cu aprobarea Senatului Universităţii
din Piteşti, un examen de finalizare a studiilor, 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.
Art.27. Prevederile prezentei metodologii se aplică pentru examenele de finalizare a
studiilor corespunzătoare anului universitar 2017/2018. Ele sunt valabile şi pentru absolvenţii
promoţiilor anterioare, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a
studiilor.
Art.28. Prevederile prezentei metodologii sunt conforme cu cele ale Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea finalizării studiilor pentru anul universitar 2017/2018 la
Universitatea din Piteşti, aprobat de Senatul Universităţii din Piteşti în data de 9.02.2017.
Art.29. În situaţiile în care prezenta metodologie va prezenta neconcordanţe cu
eventualele documente legate de desfăşurarea concursurilor de finalizare a studiilor pentru
anul 2017/2018 emise de M.E.N. sau cu Regulamentul de finalizare a studiilor al Universităţii

din Piteşti, după data aprobării lui în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi
Informatică, Consiliul Facultăţii este împuternicit să facă adaptarea corespunzătoare a
metodologiei, în sensul cerut de acestea şi să facă publice toate eventualele modificări la
sediul facultăţii și pe site-ul web al facultății.
Art.30. Fac parte integrantă din prezentul regulament următoarele anexe:
- Anexa 1 – Calendarul examenelor de licenţă/diplomă/disertaţie la Facultatea de Ştiinţe,
Educaţie Fizică şi Informatică;
- Anexa 2 – Cerere de înscriere (F1-MET-FSEFI-02);
- Anexa 3 – Formular ALUMNI (www.upit.ro)
- Anexa 4 - Referat de analiză şi apreciere a conducătorului ştiinţific (F2-MET-FSEFI02);
- Anexa 5 – Declaraţie privind originalitatea lucrării (F3-MET-FSEFI-02);
- Anexa 6 - Tematica şi bibliografia probei 1;
Art.31. Prezenta Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de
finalizare a studiilor a fost aprobată în şedinţa din data de 20.02.2018 a Consiliului Facultăţii
de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.
Anexa 1

Calendarul examenelor de licenţă/diplomă/disertaţie la Facultatea de Ştiinţe,
Educaţie Fizică şi Informatică
Programul de studiu de licenţă Kinetoterapie şi motricitate specială, din cadrul Facultății
de Drept și Științe Sociale, Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Proba 1 – 12 iulie 2018
Proba 2 – 13-14 iulie 2018

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ –
KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ
Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă scrisă cu durata
de 3 ore, pondere de 50% în media examenului
Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă – probă orală cu durata de 20 de
minute, pondere de 50% în media examenului.
Pentru realizarea lucrării de licenţă candidaţii vor respecta recomandările Ghidului pentru
elaborarea şi susţinerea lucrării de licenţă/disertaţie.
TEMATICA
1. Bazele generale ale kinetoterapiei: definiţii, terminologie, clasificări. Structura
kinetologiei ştiinţifice (biomecanica, fiziologia exerciţiilor fizice, comportamentul
psihomotor). Structura kinetologiei practice (evaluare, tehnici şi metode în kinetoterapie).
2. Structurile (periferice) angrenate în sistemul neuro-mio-artrokinetic. Ţesutul osos, ţesutul
muscular. Caracteristicile morfo-funcţionale ale oaselor, muşchilor şi articulaţiilor.
Scheletul corpului uman. Principalele tipuri de articulaţii ale scheletului uman.
Principalele grupe de muşchi ale corpului uman.
3. Fiziologia sistemului muscular – structura şi compoziţia chimică a muşchiului striat,

mecanismul molecular al contracţiei musculare, tipuri de contracţie musculară,
manifestările mecanice, termice şi electrice ale contracţiei musculare, oboseala musculară,
transmiterea neuro-musculară, efectele antrenamentului asupra musculaturii striate.
4. Structurile suprasegmentare şi controlul motor. Cortexul senzori-motor, trunchiul cerebral,
cerebelul, ganglionii bazali, căile ascendente, căile descendente. Realizarea controlului
motor.
5. Coordonare şi echilibru. Controlul muscular. Coordonare-incoordonare, echilibrudezechilibru.
Componentele echilibrului. Mersul.
6. Elemente de semiologie – principalele semne şi simptome din patologia aparatelor
locomotor, cardiovascular şi respirator.
7. Exerciţiul fizic: definiţie, obiective, poziţii fundamentale şi derivate. Exerciţiile fizice
active, pasive. Efectele exerciţiului fizic asupra organismului uman.
8. Exerciţiul aerobic şi antrenamentul la efort. Definirea termenilor: fitness, antrenare,
adaptare, decodiţionare, dezantrenare. Procesul energetic. Raportul energetic costeficienţă.
Răspunsuri fiziologice la exerciţiul aerobic. Adaptări fiziologice la exerciţiul
aerobic. Exerciţiul aerobic în kinetoterapie.
9. Primul ajutor medical - definiţie, intervenţie, materiale necesare.
10. Asepsia şi antisepsia - definiţie, clasificare, mecanism de acţiune, principalele substanţe şi
metode utilizate.
11. Traumatismele deschise şi închise: definiţie, clasificare, simptomatologie, tratament,
evoluţie, complicaţii. Leziunile pielii şi ale ţesutului subcutanat: simptomatologie,
diagnostic, tratament, evoluţie, complicaţii.
12. Leziunile vasculare. Hemoragia: definiţie, mecanism de producere; hemostaza –
mecanisme fiziologice. Diagnostic, prim ajutor, evoluţie, complicaţii.
13. Leziunile osteo-articulare: entorse, luxaţii, fracturi; definiţie, mecanism de producere,
clasificare, simptomatologie, diagnostic pozitiv, tratament, evoluţie, complicaţii, sechele.
14. Deficienţele fizice funcţionale: definiţii, clasificări, principalele entităţi clinice.
Deficienţele fizice ale cutiei toracice şi ale coloanei vertebrale, ale bazinului şi ale
membrelor.
15. Conceptul de evaluare în kinetoterapie – caracteristici generale, funcţiile evaluării,
tipologia evaluării, conţinutul evaluării, criterii de evaluare, metode de evaluare:
somatoscopie, somatometrie, testingul muscular şi articular.
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16. Dezvoltarea fizică şi capacitatea motrică – definire, selecţionarea şi clasificarea testelor
pentru indicatorii somatici, funcţionali şi motrici.
17. Măsurarea şi evaluarea capacităţii de efort – măsurarea capacităţii de efort aerob;
măsurarea capacităţii de efort anaerob.
18. Importanţa învăţării înotului şi beneficiile practicării înotului şi a ramurilor nataţiei.
Bazele tehnice ale activităţilor acvatice.
19. Metodica predării şi învăţării înotului. Metode de învăţare a înotului. Înotul aplicativ şi
salvarea de la înec.
20. Fitness-ul în apă (Aquafitness, Aquaerobic, Aquapower, Aquatraining). Exerciţii gimnice
în apă (Aquagym, Aquabuilding, Aquastretching, Aquarelax). Jogging în apă
(Aquajogging).
21. Înotul terapeutic. Hidrokinetoterapia.
22. Importanţa şi locul gimnasticii în kinetoterapie.

23. Gimnastica de bază – mijloacele gimnasticii de bază.
24. Mijloace asociate din sporturile individuale şi jocurile sportive utilizate în kinetoterapie.
25. Date epidemiologice, noţiuni clinice, anatomo-fiziologice, implicaţii diagnostice în
geriatrie-gerontologie. Construcţia socială a bătrâneţii.
26. Modele explicative ale procesului de îmbătrânire, consideraţii generale asupra teoriilor
îmbătrânirii. Criterii de îmbătrânire. Normal şi patologic în procesul de îmbătrânire,
principalele modificări induse de procesul de îmbătrânire. Relaţia dintre vârsta biologică
şi vârsta cronologică şi consecinţele ei în planul asistenţei terapeutice. Aspecte generale
ale patologiei vârstei a treia, principalele sindroame geriatrice.
27. Impactul bolilor cronice ale vârstnicilor asupra individului şi asupra societăţii. Asistenţa
medicală şi socială a vârstnicilor. Strategii geriatrice pentru frânarea procesului de
îmbătrânire, rolul kinetoterapiei în prevenirea îmbătrânirii precoce.
28. Kinetoterapia în geropatologia aparatului locomotor (boala artrozică, osteoporoza,
artritele). Recuperarea vârstnicului cu handicap locomotor.
29. Kinetoterapia în patologia cardio-vasculară a vârstnicului (cardiopatia ischemică, infarctul
miocardic acut, hipertensiunea arterială).
30. Kinetoterapia în geropatologia aparatului respirator (BPOC, astmul bronşic, insuficienţa
respiratorie).
31. Sindromul de imobilizare.
32. Kinetoterapia în îngrijirile paliative.
33. Tulburările de nutriţie şi bolile asociate: diabetul zaharat, malnutriţia, obezitatea,
rahitismul carenţial. Tratamentul kinetic de recuperare.
34. Kinetoterapia în afecţiunile reumatologice: principii de evaluare, diagnostic şi tratament în
poliartrita reumatoidă, spondilita anchilozantă, coxartroză, gonartroză, artrozele coloanei
vertebrale, periartrita scapulo-humerală.
35. Bazele evaluării la pacienţii cu afecţiuni cardiorespiratori – teste de efort, indicaţii şi
contraindicaţii.
36. Accidentele vasculare cerebrale (AVC) – clasificare, etiologie, fiziopatologie, tablou
clinic, evoluţie, prognostic, tratament complex, rolul tratamentului kinetic.
37. Kinetoterapia în paralizia de plex brahial: indicaţii, obiective, tehnici şi metode de
reabilitare.
38. Rolul kinetoprofilaxiei în pediatrie.
39. Creşterea şi dezvoltarea. Caracteristicile anatomice şi funcţionale ale copilului în fiecare
etapă de dezvoltare: prenatală, postnatală (nou născut, sugar, copil mic, preşcolar, şcolar,
adolescent).
40. Bolile aparatului respirator: pneumoniile, astmul bronşic la copil – epidemiologie,
etiopatogenie, manifestări clinice, diagnostic pozitiv, evoluţie, principii de tratament şi
aplicaţii ale kinetoterapiei.
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41. Sindromul Down – caracteristici clinice, principii de diagnostic, conduită terapeutică şi
aplicaţii ale kinetoterapiei.
42. Noţiuni de ortopedie pediatrică: malformaţiile congenitale ale aparatului locomotor
(luxaţia congenitală de şold, piciorul strâmb congenital, torticolisul congenital),
osteocondropatiile localizate, scolioza (sugarului, infantilă, juvenilă).
43. Diagnosticul funcţional şi tratamentul recuperator în infirmitatea motorie cerebrală (IMC).
44. Patologia caracteristică activităţii sportive. Traumatologia sportivă. Clasificarea leziunilor

traumatice.
45. Etiopatogenia traumatismelor sportive. Examenul sportivului traumatizat.
46. Macrotraumatismele aparatului locomotor. Traumatismele părţilor moi. Traumatismele
musculare. Traumatismele articulare: generalităţi, mecanisme de producere,
particularităţile tratamentului kinetic.
47. Entorsele, luxaţiile şi fracturile în activitatea sportivă: semne clinice, tratament,
recuperare.
48. Revenirea în activitatea sportivă. Stabilirea programului de întreţinere. Criterii de revenire
în activitatea sportivă.
49. Tehnici de manevrare şi mobilizare a bolnavilor în kinetoterapie. Examinarea pacientului
inactiv – patul şi poziţionarea pacientului în pat. Marile reguli ale eficacităţii manevrelor.
Manevrarea pacientului cu mobilitate redusă.
50. Transferul pacientului din fotoliu rulant pe scaun şi invers. Căderile şi ridicarea de la sol.
Transferul şi transportul copiilor.
51. Masajul: indicaţii şi contraindicaţii. Procedeele principale de masaj: netezirea, fricţiunea,
frământatul, tapotamentul, vibraţiile.
52. Procedeele secundare de masaj: cernutul, rulatul, presiunile, tensiunile, tracţiunile,
scuturările
53. Automasajul: consideraţii tehnice, metodice. Automasajul membrelor superioare,
inferioare, trunchiului, cefei.
54. Metode speciale de masaj cu efecte predominante, asupra elementelor aparatului
neuromioartrokinetic, circulaţiei sanguine şi limfatice.
55. Elemente de fizioterapie: curenţii de joasă frecvenţă, curenţii de medie frecvenţă şi
interferenţiali, fototerapia, magnetoterapia, laserterapia şi ultrasunetele.
56. Elemente de terapie ocupaţională – caracteristicile ocupaţiilor umane, ocupaţiile umane
din perspectivă sanogenetică, interferenţe ale activităţii profesionale a kinetoterapeutului
şi terapeutului ocupaţional în procesul de reabilitare.
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Anexa 2
FSEFI-02
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
CERERE DE ÎNSCRIERE
LA EXAMENUL DE _______________________
I. Date personale ale candidatului
1. Date privind identitatea persoanei
Numele de naştere:__________________________ Numele de căsătorie (dacă este
cazul):_____________________
Prenumele: _________________________CNP ______________________________
2. Sexul: Feminin Masculin
3. Data şi locul nasterii:
Ziua / luna / anul ________ /______________ / __________
Locul (localitate, judeţ) _________________ / _________________________
4. Prenumele părinţilor:
Tata: ___________________________Mama:________________________________
5. Sunt absolvent(ă) promoţia: ______ / _______________ (anul înmatriculării / anul
absolvirii)
6. Menţiuni privind şcolarizarea:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Forma de învăţământ absolvită: IF IFR ID
Fără taxă Cu taxă
8. Solicit înscrierea la examenul de ___________, Sesiunea ______________ anul _______
9. Lucrarea de _____________________ pe care o susţin are următorul titlu:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Coordonator ştiinţific:__________________________________________________
11. Menţionez că susţin examenul de ____________ (pentru prima oară, a doua oară - după
caz)___________________
II. Documentele în original depuse la dosarul de înscriere:
1. Diplomă de bacalaureat ________________________________________________
2. Diploma de licenţă / inginer _____________________________________________
3. Alte documente_____________________________________________________
SEMNĂTURA, VERIFICAT,
Secretar facultate
_________________________________ ____________________
(numele şi prenumele, semnătura)
Am primit documentele în original depuse la dosarul de înscriere la examenul de
_________________
_____________________ _____________ ________________
(Numele şi prenumele) (Semnătura) (Data)

Anexa 3
Formular ALUMNI (www.upit.ro)

Anexa 4 F2-MET-FSEFI-02
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA/PROGRAMUL DE STUDII ........................................
REFERAT PRIVIND LUCRAREA DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ/DISERTAŢIE
A
ABSOLVENTULUI/ ABSOLVENTEI …………………………………………........................................
DOMENIUL/SPECIALIZAREA ………………………………………....................................................
PROMOŢIA ……………………....
1. Titlul lucrării ..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ....................
2. Structura lucrării ……………………………………………………….......................................................
………………………………………………………………………………………………............................
...................................................................................................…….................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Aprecieri asupra conţinutului lucrării (mod de abordare, complexitate, actualitate, deficienţe)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Aprecieri asupra lucrării (se va menţiona: numărul titlurilor bibliografice consultate, frecvenţa notelor de
subsol, calitatea şi diversitatea surselor consultate; modul în care absolventul a prelucrat informaţiile din
surse teoretice )
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ........................
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Aprecieri privind originalitatea lucrării (se va menţiona: opţional locul de documentare si modul în care
absolventul a realizat cercetarea menţionându-se contribuţia autorului)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6. Concluzii (coordonatorul lucrării trebuie să aprecieze valoarea lucrării întocmite, relevanţa studiului
întreprins, competenţele absolventului, rigurozitatea pe parcursul elaborării lucrării, consecvenţa si
seriozitatea de care a dat dovadă absolventul pe parcurs)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Redactarea lucrării respectă / nu respectă cerinţele academice de redactare (părţi, capitole, subcapitole, note
de subsol şi bibliografie).
8. Consider că lucrarea îndeplineşte/ nu îndeplineşte condiţiile pentru susţinere în sesiunea de examene de
finalizare a studiilor din ……………………......................................................................................
Având în vedere cele menţionate mai sus, acord absolventului (ei) calificativul
□ ADMIS □ RESPINS
Data Coordonator ştiinţific

Anexa 5
(F3-MET-FSEFI-02)
DECLARAŢIE PRIVIND ORIGINALITATEA LUCRĂRII DE LICENŢĂ/
PROIECTULUI DE DIPLOMĂ/DISERTAŢIEI
UNIVERSITATEA din PITEȘTI
FACULTATEA ...............................................................................................................................
PROGRAMUL DE STUDII.............................................................................................................
NUMELE ŞI PRENUMELE.............................................................................................................
PROMOŢIA......................................................................................................................................
SESIUNEA DE LICENŢĂ / DIPLOMĂ/DISERTAŢIE .................................................................
DENUMIREA LUCRĂRII / PROIECTULUI..................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Declar pe propria răspundere că lucrarea de faţă este rezultatul muncii proprii, pe baza
cercetărilor mele şi pe baza informaţiilor obţinute din surse care au fost citate şi indicate conform
normelor etice, în textul lucrării/proiectului, în note şi în bibliografie.
Declar că nu s-a folosit în mod tacit sau ilegal munca altora şi că nicio parte din lucrare /
proiect nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva, persoană fizică sau juridică.
Declar că lucrarea / proiectul nu a mai fost prezentat(ă) sub această formă vreunei instituţii de
învăţământ superior în vederea obţinerii unui grad sau titlu ştiinţific ori didactic.
În cazul constatării ulterioare a unor declaraţii false, voi suporta rigorile legii.
Data: ……………… Numele, prenumele şi semnătura absolventului

