Senatul Universitar
Preşedinte

nr. 14 din 21 februarie 2020
privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare şi desfăşurare a examenului de licență
din cadrul Facultății de Ştiinţe Economice, a probelor de examen
și a Comisiilor de examinare
În conformitate cu prevederile:
▪ Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
▪ Ordinului MENCŞ nr. 6.125 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei – cadru de
organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, modificat și completat
prin Ordinele Ministrului Educației Naționale nr. 3.471 din 17.03.2017, 5.643 din 12.12.2017 și
5.664 din 30.12.2019
Și în baza adresei Decanatului Facultății de Ştiinţe Economice nr. 2 din 20.02.2020
Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj
APROBĂ
în şedinţa din data de 21 februarie 2020:
Art. 1. (1) Regulamentul propriu de organizare și desfășurare a examenului de licenţă la
Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj și Ghidul
de elaborare a lucrării de licență pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă.
(2) Regulamentul propriu de organizarea şi desfăşurare a examenului de licenţă împreună
cu Ghidul de elaborare a lucrării de licență se vor publica pe site-ul universităţii şi se vor aplica
începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente promoţiei anului universitar
2019 – 2020 (iulie 2020, septembrie 2020 şi februarie 2021).
Art. 2. (1) Examenul de licență constă din o singură probă:
▪ Proba de prezentare și susținere a lucrării de licență (oral).
(2) Prezentarea și susținerea lucrării de licență sunt publice.
(3) Tematica și bibliografia se publică pe site-ul web al universității.
Art. 3. (1) Componenţa Comisiei examenului de licenţă organizat în sesiunile aferente promoţiei
2019 – 2020 pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă din cadrul Universităţii Europene
"Drăgan" din Lugoj, studii organizate în baza Legii nr. 288/20041, programul de studii Finanţe şi
bănci, domeniul Finanţe şi a studiilor universitare de lungă durată organizate în baza Legii nr.
84/19952, specializarea Finanţe şi contabilitate, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, este
următoarea:
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Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările anterioare a fost abrogată prin art. 361 alin (2) din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
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1. Conf. univ. dr. Sorin Blaj
2. Conf. univ. dr. Melania Elena Miculeac
3. Conf. univ. dr. Gabriel Ionel Dobrin
4. Lector univ. dr. Cosmina Dema Poruţiu
Secretar de comisie: Lector univ. dr. Alina Maria Nistorescu
Lector univ. dr. Alexandra Doroș
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Membru
Membru
Membru
Membru supleant

Art. 4. Componența Comisiei examenului de licență se va publica pe site-ul universității.
Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică Rectorului UED Lugoj, în vederea emiterii deciziei, precum
și Facultății de Științe Economice.

PREŞEDINTE SENAT UNIVERSITAR,

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ
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