Senatul Universitar
Preşedinte

nr. 27 din 22.05.2020
privind modificarea și completarea Regulamentul propriu privind desfășurarea examenului de
licență la Facultatea de Drept

Ca urmare a adresei Decanatului Facultății de Drept nr. 4 din 12.05.2020, cu privire la
modificarea și completarea Regulamentului propriu de organizare și desfășurare a examenului de
licență la Facultatea de Drept, modificări aprobate în ședința Consiliului Facultății din 5 mai 2020
și
În conformitate cu prevederile art. 213 alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 47 din Carta Universității Europene "Drăgan" din Lugoj
Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului
195/2020, prelungită prin Decretul 240/2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național
pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, precum și hotărârile Universității Europene
"Drăgan" din Lugoj cu privire la suspendarea activităților didactice față în față și desfășurarea
acestora în regim online,
Luând în considerare Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență
(CNSSU) nr. 7/2020 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",
Ținând seama de prevederile Ordinului MEC nr. 4206/06.05.2020 privind luarea unor
măsuri în domeniul învățământului superior din România
Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj,
întrunit în ședința extraordinară din 22 mai 2020,

APROBĂ:
ART. I. Regulamentul propriu privind desfășurarea examenului de licență la Facultatea de
Drept, aprobat prin Hotărârea Senatului UED nr. 13 din 21.02.2020, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Examenul de licenţă constă în Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
Modul de susţinere: oral.
(2) Nota obținută de candidat este reprezentată de media aritmetică a notelor membrilor
comisiei de examen, rotunjită la întreg.
(3) Nota de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie să fie cel puţin 6,00.
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(4) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă nu este
publică.
2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Examenul de licenţă se organizează, în principiu, la sediul Facultăţii de Drept a
Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, proba desfăşurându-se în prezenţa, în acelaşi loc şi în
acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.
(2) Prin derogare de la alin. (1), în situația menținerii stării de pandemie cu virusul SARS COV
2, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea
răspunderii publice, proba menționată la art. 7 pentru examenul de licență se va desfășura on-line,
pe platforma electronică Microsoft Teams, ceea ce nu presupune prezența fizică a candidaților în
universitate.
(3) Susținerea în varianta on-line se înregistrează integral, pentru fiecare absolvent în parte,
și se arhivează la nivelul facultății.
3. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Înscrierea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de licenţă se efectuează cu cel
puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru susţinerea examenului de licenţă și se derulează pe o
perioadă de 4 zile.
(2) Înscrierea candidaţilor se poate efectua și on-line, în situația prevăzută la art. 8 alin (2).
4. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă, candidaţii vor plăti o taxă de
examen.
(2) Cuantumul taxei de înscriere se va stabili şi aproba de către Senatul Universităţii
Europene "Drăgan" din Lugoj.
(3) Taxa de înscriere se achită la casieria Universităţii până în momentul depunerii cererii şi
dosarului de înscriere sau în condițiile desfășurării examenului de licență on-line, plata se va face
prin virament bancar.
5. După articolul 28, se va introduce un nou articol, care va avea următorul cuprins:
În cazul în care examenul de licență se va desfășura on-line, Facultatea de Drept va stabili o
sală în care se va regăsi aparatura necesară pentru accesul la platforma Microsoft Teams și unde
vor fi prezenți membrii comisiei, la ora stabilită și transmisă candidaților. De asemenea, membrii
comisiei vor participa la examenul de licență purtând mască de protecție și păstrând distanțarea
fizică.
6. Se abrogă Capitolul VI – Proba scrisă.
7. Se abrogă Capitolul VII - Stabilirea şi afişarea rezultatelor la proba scrisă.
7. Articolul 43, alineatul 1, se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 43 (1) Media generală de licenţă este reprezentată de nota obţinută la susţinerea
lucrării de licenţă.
ART. II. Articolele din Regulamentul propriu privind organizarea și desfășurarea examenului
de licență la Facultatea de Drept vor fi renumerotate, ca urmare a modificărilor și completărilor
aduse prin prezenta Hotărâre de Senat, Regulamentul fiind apoi publicat pe site-ul universității.
ART. III. Hotărârea Senatului universitar se comunică Rectoratului și spre îndeplinire
Decanatului Facultății de Drept.
PREŞEDINTE SENAT UNIVERSITAR,
Conf. univ. dr. Sorin BLAJ
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