Art. 13. (l) Comisiile de examen se stabilesc pe programe de studii, prin decizie a Rectorului, la
propunerea Consiliilor facr-rltdlilor. O comisie este alcdtuitd din un pr-cqcdinte, 4-5 membrii qi un
secretar.

(2) Preqedintele qi membrii unei comisii de examen trebuie sa aibd titlul qtiinlific de doctor si
gradul didactic de sef'lucrdri (lector)/conferen{iatlprofesor universitar. Secretarul comisiei de
exanren poate fi asislent urrir crsitar.

Lrt. 14. (1) Studenlii din anii terminali

care

la

fine1e sesiunii c

I

semestrul

II

(inclusiv

programarea 3 pentr-ri disciplinele din semestrul I gi lI), sunt integraligti sau cumuleazd cel rnult 15
credite restante (30 credite restante pentru domeniul Arhitecturd), pe care qi le dobAndesc in

totalitate pAn[ in preziua perioadei stabrlita de structura anului universitar pcrtnl susfiuerea
examenului de licen{a/diplomd, se pot prezenta in sesiunea din luna ir:nie a anului universitar
curent pentru suslinerea examenului de licen{a/diplomi.
(2) Studen{ii din anii terminali care la flnele sesiunii din semestrr"rl il (inclusiv programarea 3
pentru drsciplinele din setnestml I si II), cumuleazd mai mult 15 credite restante (30 credite restante
pentru domeniul Arhitecturd), nu se pot prezenta in sesiunea din luna iunie a anului universitar
curent pentru suslinerea examenului de finalizare a studiilor qi vor avea rez.lliata, prin rnterven{ia
unilateralS a universitdlii, poziliile ,,Elaborarea lucrdrii/proiectului de licentS/diplom6" si ,,Examen
de licentd/diplomd" din contractul de studii pe anul curent. Pentru acesti studen{i, prima contractare
a exarnenului de finalizare a str,rdiilor va fi consideratd in anul in care
"i cumuleazd mai pulin de
15 credite restante (30 credite restante pentru domeniul Arhitecturd) la s;ArEitul ultimei sesiuni din
attul tetminal gi va fi tratata ca atare in calculul taxei alerente aceslrri cxalncn.
(3) Studenlii din anii terminali care nu se incadreazd in prevederile aliniatului (2) qi au, la inceputul
sesiunii de examene din vard, rnaximf-2d-Eiji?Yestante din anii neterminali, cu activitatea pe
parcllrs promovati, se pot prezenta in sesir-rnea de'exarnene din varI a anului r,rniversitar curent.
Pentru disciplinele restaute din semestrul II datele de prezentare vor Ii celc fixate pentru studenlii
din anii neterminaii, iar pentru disciplinele din semestul I vor fi llxate, impleund cu titr-rlarul
disciplinei, noi date. Aceste prezentdri sunt in regim cu taxdldisciplind iar cuantumul taxei va fi
hxat de Consiliul de Administra{ie. Dacd in urma acestor prezentdri, toate restan{ele sunt
promovate, studenlii se pot prezenta in sesiunea din luna septembrie a anului universitar curent
pentru sustinerea examenului de licentd/diplomd. Dacd, in urma sesiunii de examene din var5, nu
au promovat toate restan{elc, dal au activitatea pe palcurs promovati la disciplinele restante, se
pot prezenta in sesiunea din toamna anului universitar curent, la datele, ixate pentru studenlii din
anii neterminali daca disciplinele sunt din semestrul ll sau la noi da1e, lixate irnprenni cu titularul
de disciplini, dacd disciplinele sunt din semestrul I. Aceste prezentdri sunt in regim cu
taxd/disciplind iar cuantumul taxei va fi fixat de Consiliul de Administra{ie. Dacd in urma acestor
prezentdri, toate restanlele sunt promovate, studenlii se pot prezenta in sesiunea din luna febrr"rarie
a anului universitar uru5tor pentru sus{inerea examenului de licentd/dip1omd.

Art. 15. (l) Media oblinutd la examenul

de licenta/diploma se calcr.rleazd ca medie aritmetici a
mediilor probelor lEi 2.
(2) Media minimd de promovare a examenulr,ri de licen{a/diplomi este 6.
(3) Media rninimd de promovare a fiecdrei probe este 5.
(4) Media fiecdrei probe se calculeazd ca medie aritmetica a notclor prcqcdintelui qi membrilor
comisiei de examen exprimate ca numere intregi de la I la 10.

