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 Senatul Universitar  
 Preşedinte 

 

 

  nr. 36 din 18.12.2017 

privind aprobarea organizării şi desfăşurării examenului de licenţă de către   

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Europeană “Drăgan“ din Lugoj  

pentru absolvenţii Universităţii “Ioan Slavici“ din Timişoara - Facultatea de Ştiinţe Economice 

 

În conformitate prevederile : 
▪ Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,   
▪ Ordinului MENCŞ nr. 6.125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei - cadru de 

organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, 
La solicitarea Universităţii “Ioan Slavici“ din Timişoara, prin adresa înregistrată la Rectoratul UED 
Lugoj sub nr. 145/11.12.2017, în baza Avizului Consiliului de Administraţie al UED din 15.12.2017, și 
cu aprobarea Consiliului Facultății de Științe Economice, înaintată prin adresa nr. 27 din 18.12.2017  

 
 

Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

APROBĂ 

în şedinţa din data de 18 decembrie 2017: 

 

Art. 1.  Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă de către Facultatea de Ştiinţe 
Economice din cadrul Universităţii Europene “Drăgan“ din Lugoj pentru absolvenţii promoţiei 
anului universitar 2017 - 2018 a programului de studii universitare de licenţă Finanţe şi bănci 
(acreditat), domeniul Finanţe, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii “Ioan 
Slavici“ din Timişoara, instituţie de învăţământ superior particular autorizată să funcţioneze 
provizoriu. 
 
Art. 2. Examenul de licenţă se va desfăşura în baza Protocolului încheiat între Universitatea 
Europeană “Drăgan“ din Lugoj şi Universitatea “Ioan Slavici“ din Timişoara, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 
 
Art. 3. Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de licenţă în sesiunile 
programate aferente promoţiei anului universitar 2017- 2018 (iulie/septembrie 2018 şi februarie 
2019). 
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Art. 4. Cuantumul taxei pentru înscrierea şi susţinerea examenului de licenţă pentru absolvenţii 
Universităţii “Ioan Slavici“ din Timişoara este stabilit prin Protocolul încheiat, de comun acord 
între cele două instituţii şi este de 1.000 lei/candidat. 
 
Art. 5. Pentru absolvenţii Universităţii “Ioan Slavici“ din Timişoara, examenul de licenţă se va 
organiza şi desfăşura în aceleaşi condiţii ca şi pentru proprii absolvenţi ai UED Lugoj, conform 
Regulamentului propriu de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă la Facultatea de 
Ştiinţe Economice. 
 
Art. 6. Hotărârea Senatului universitar se comunică: 

▪ Rectoratului UED Lugoj; 
▪ Decanatului şi secretariatului Facultăţii de Ştiinţe Economice, spre a fi adusă la 

îndeplinire. 
 
 
 

 

 

PREŞEDINTE  SENATUL UNIVERSITAR, 

 

 

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 




