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1. Scop
Constă în furnizarea unei proceduri care să descrie modalităţile de organizare şi desfăşurare în
sistem online a examenelor de finalizare a studiilor universitare şi postuniversitare la Universitatea
Europeană "Drăgan" din Lugoj.
2. Domeniu de aplicare
Procedura se aplică examenelor de licenţă, de disertaţie şi de certificare pentru absolvenţii
programelor de studii universitare de licență și master şi absolvenților de studii postuniversitare de
formare şi dezvoltare profesională continuă din Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj.
3. Definiții și abrevieri
UED = Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj
4. Documente de referință
Finalizarea studiilor universitare şi postuniversitare se efectuează în conformitate cu:
• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU) nr. 7 din 11.03.2020
privind aprobarea Hotărârii Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt
contagioase pe teritoriul României nr. 9/2020, potrivit căruia se recomandă "utilizarea unor
metode didactice alternative de învățământ";
• Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
• Decretul nr. 240 din 14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;
• Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
• Ordonanța de urgență nr. 58 din 23.04.2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare
a sistemului de învățământ;
• Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4206 din 06.05.2020 privind luarea unor măsuri în
domeniul învăţământului superior din România;
• Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor;
• Regulamentele proprii de organizare și desfășurare a examenelor de licență şi de disertaţie la
facultăţile din cadrul UED Lugoj;
• Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor postuniversitare de formare şi
dezvoltare profesională continuă la UED Lugoj;
• Carta și regulamentele Universității Europene ”Drăgan” din Lugoj.
5. Descrierea procesului
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 4206/2020 privind
luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România, cu prevederile art. 1, alin. (1) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna
funcționare a sistemului de învățământ, ţinând cont de evoluția pandemiei de coronavirus Covid-19 pe
teritoriul României, măsurile restrictive adoptate la nivel național, județean și local cu privire la adunările
publice și/sau deplasarea persoanelor, pe durata stării de urgență sau de alertă pe teritoriul României, prin
derogare, pentru anul universitar 2019-2020, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea
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răspunderii publice, probele examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat şi
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot desfășura şi online, prin intermediul
platformei electronice utilizate de UED, conform regulamentelor proprii ale facultăților privind organizarea
și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare, cu respectarea prezentei proceduri.
Probele examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat şi
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se pot desfășura şi online, prin intermediul
platformei electronice utilizate de UED, Microsoft Teams.
Desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat şi
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în varianta online va fi înregistrată integral,
pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul fiecărei facultăți.
În vederea respectării prevederilor Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date, candidaţii trebuie să îşi exprime acordul cu privire la înregistrarea audio/video a
examenului de finalizare a studiilor.
În cazul studenților care nu au posibilitatea de a participa la sesiunile de examene de finalizare a
studiilor în varianta online din motive tehnice (lipsa unui calculator/laptop, lipsa unei conexiuni stabile la
internet etc.), aceştia au dreptul să solicite, printr-o cerere scrisă depusă online, la secretariatul facultății,
cu 10 zile înaintea datei stabilite pentru examenele de finalizare a studiilor, susținerea probei examenelor
de finalizare a studiilor universitare şi postuniversitare de la sediul UED, în același format și în aceeași
perioadă prevăzută de structura anului universitar.
Pentru aceşti studenţi, UED va pune la dispoziție o sală adecvată dotată cu calculatoare
performante şi o conexiune stabilă la internet, în condiții de siguranță și cu respectarea normelor de igienă,
sănătate publică și distanțare socială recomandate de autoritățile de resort, pentru a asigura condițiile
necesare participării tuturor studenților la examenele de finalizare a studiilor universitare şi
postuniversitare.
Înscrierea candidaţilor se va face online, prin transmiterea electronică (în format word sau pdf,
scanate sau fotocopiate) a documentelor prevăzute în regulamentele de finalizare a studiilor universitare
şi postuniversitare, la secretariatele facultăţilor, conform calendarului din structura anului universitar.
Documentele necesare înscrierii în original vor fi transmise la secretariatele facultăţilor până la data
susţinerii examenului.
După încheierea perioadei de înscriere, secretariatele facultăţilor vor întocmi şi afişa, online, pe
site-ul UED, listele candidaţilor care au dreptul să se prezinte la examenele de finalizare a studiilor
universitare şi postuniversitare.
UED va sprijini comisiile pentru examen în organizarea şi desfăşurarea online a probelor de evaluare
a examenelor de finalizare a studiilor universitare şi postuniversitare utilizând platforma Microsoft Teams.
Înainte de examinare studenţii vor fi identificaţi pe baza carnetului de student sau a actului de
identitate (carte de identitate sau paşaport).
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Proba fiecărui examen de finalizare a studiilor universitare şi postuniversitare se va desfăşura prin
examen oral prin videoconferinţă.
6. Responsabilități
Directori de departament
Decani
Rector
7. Înregistrări
Înregistrarea procedurilor se realizează în conformitate cu structura circuitului informațional din
cadrul UED.
8. Aprobarea procedurilor
Aprobarea procedurilor se va realiza la nivelul Universității de către Senatul UED, acestea intrând
în vigoare la data aprobării lor.
9. Actualizarea procedurilor
Actualizarea procedurilor implică următoarele forme:
1. Revizuirea procedurii care constă în:
• adăugarea sau eliminarea unor informații, date, componente ale unei ediții (modificările propuse
nu depășesc 50% din conținutul reviziei curente);
• detalierea unor activități care nu au fost suficient de bine prezentate anterior.
2. Elaborarea unei noi ediții care presupune:
• modificări legislative aferente activității procedurale;
• modificări organizatorice;
• modificări ale documentelor de referință (modificări al căror volum depășește 50% din conținutul
reviziei curente).
10. Distribuirea procedurilor
După aprobare, procedurile sunt distribuite și comunicate tuturor celor vizați.
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