Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Litere şi Arte
Avizată în ședința Consiliului Facultății de Litere și Arte din 28.01.2022

METODOLOGIA
ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE
FINALIZARE A STUDIILOR LA FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE
– iunie 2022 –

1. În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.
6125/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, finalizarea studiilor la
Facultatea de Litere şi Arte se face printr-un examen de licenţă (la studiile universitare de licenţă),
respectiv examen de disertaţie (la masterat).
2. Examenul de licenţă/disertaţie se poate susţine în sesiunea de vară (20 iunie – 26 iunie
2022) sau de iarnă (februarie 2023).
3. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă/disertaţie se face online pe site-ul
Facultăţii, cu cel puțin 10 zile înainte de începerea examenului. În acest sens studenții vor consulta
calendarul înscrierii pe site-ul Facultății de Litere și Arte.
Condiții de înscriere:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copie legalizată după certificatul de naștere sau copie certificată în conformitate cu
originalul de către secretarul comisiei;
c) copie legalizată după certificatul de căsătorie sau copie certificată în conformitate cu
originalul de către secretarul comisiei (dacă este cazul);
d) două fotografii tip paşaport (3/4);
e) supliment la diplomă (pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior)
f) copie legalizată după diploma de bacalaureat/actul e studii (diplomă echivalentă) în baza
căruia a fost admis;
g) copie legalizată după diploma de licență//actul de studii (diplomă echivalentă) în baza
căruia a fost admis (doar pentru examenul de disertație);
h) lucrarea de licență sau disertație, într-un singur exemplar, cu acordul coordonatorului
științific (se prezintă obligatoriu, odată cu dosarul de înscriere). Lucrarea de licență/disertație se
redactează în format A4, cu margini de 2,5 cm, în font Times New Roman de 12 pt., cu textul spațiat la 1,5
rânduri. Lucrarea trebuie să aibă minim 100.000 de caractere (cu spații; inclusiv cuprinsul și bibliografia),
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și să cuprindă Declarația pentru conformitate asupra originalității operei științifice. Respectarea acestor
standarde este certificată de către coordonatorul științific, în referatul de evaluare a lucrării.
i) nota de lichidare din care să rezulte achitarea obligațiilor față de cămin, cantină, bibliotecă
etc.
4. Examenul de licență constă în două probe:
Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate:
• La specializările din domeniile Limbă şi literatură și Limbi moderne aplicate, proba 1
se desfăşoară oral şi cuprinde subiecte din tematicile stabilite de către colectivele de
specialitate pentru fiecare limbă studiată (A şi B).
• La specializarea Științele informării și documentării, proba 1 se desfăşoară oral şi cuprinde
subiecte din tematica stabilită de colectivul de specialitate.
• La specializarea Teatrologie (Management cultural), evaluarea orală a cunoșțințelor
fundamentale şi de specialitate (Istoria teatrului Universal, Istoria Teatrului Românesc,
Studii Teatrale, Management Cultural) și cuprinde subiecte din tematica stabilită de
colectivul de specialitate.
• La specializarea Artele spectacolului (Actorie), evaluarea orală a cunoșțințelor fundamentale
şi de specialitate (Istoria teatrului Universal și Istoria Teatrului Românesc) și cuprinde
subiecte din tematica stabilită de colectivul de specialitate.
• La specializarea Artele spectacolului (Coregrafie), evaluarea orală a cunoșțințelor
fundamentale şi de specialitate (Istoria Dansului și Artă Coregrafică) și cuprinde subiecte
din tematica stabilită de colectivul de specialitate.
La proba 1 (Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate), nota de promovare este minimum
5,00.
La specializările din domeniile Limbă şi literatură și Limbi Moderne Aplicate, nota
finală (calculată cu două zecimale, fără rotunjire) rezultă din cumularea punctajelor acordate pentru
fiecare limbă studiată în parte.
Proba 1 (Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate) este eliminatorie.
Proba 2: Susţinerea lucrării de licenţă*.
* Pentru specializările Artele spectacolului (Actorie) și Artele spectacolului (Coregrafie), susținerea
lucrării de licență este precedată de prezentarea publică prealabilă a spectacolului / rolului de
absolvire.
Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00. Susţinerea lucrării de licenţă este
condiţionată de promovarea probei 1.
5. Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00.
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6. Examenul din cadrul probei 1 susținut şi promovat de absolvenţii Facultăţii de Litere şi
Arte într-o sesiune de licență anterioară poate fi luat în considerare şi recunoscut, cu acordul
comisiei de examinare, pe baza unei cereri scrise adresate Decanatului, anexate dosarului de
înscriere.
7. La examenul de licență organizat de Facultatea de Litere și Arte se pot înscrie și absolvenți
ai altor instituții de învățământ superior acreditate, cu aprobarea Senatului Universității „Lucian
Blaga” din Sibiu și a Senatului universității absolvite, după avizul Consiliilor de Administrație.
Absolvenții proveniți din alte instituții de învățământ superior acreditate susțin examenul în aceleași
condiții ca și absolvenții Facultății de Litere și Arte.
8. La examenul de licență organizat de Facultatea de Litere și Arte se pot înscrie și absolvenți
ai altor instituții de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu intrate în lichidare sau
lichidate. Înscrierea se face doar în baza unui protocol încheiat între Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu și instituția de la care provin absolvenții, cu aprobarea Senatelor universitare, după avizul
Consiliilor de Administrație. Absolvenții proveniți din respectivele instituții de învățământ superior
susțin examenul de licență în aceleași condiții ca și absolvenții Facultății de Litere și Arte.
9. La Facultatea de Litere și Arte, absolvenții ciclului de 4 ani (Legea nr. 84/1995) susțin
examenul în aceleași condiții ca și absolvenții ciclului de 3 ani (Legea nr. 288/2004).
10. Examenul de disertaţie constă în:
Probă unică: Susţinerea disertaţiei.
Nota minimă de promovare a examenului de disertație este 6,00.
Facultatea de Litere şi Arte organizează examen de disertaţie numai pentru absolvenţii
proprii.
11. Nivelul minim de competență lingvistică al examenelor de licență și de disertație
susținute la specializările de limbi străine din cadrul Facultății de Litere și Arte este B2 (conform
Cadrului European Comun de Referință pentru Limbile Străine).
12. Rezultatele fiecărei probe se comunică în ziua finalizării susținerii acesteia prin afișare
la sediul instituției și pe site-ul Facultății.
13. Nu se admit contestații la probele orale sau de aptitudini la examenul de
licență/disertație.
14. În cazul nepromovării, examenul de licență, respectiv de disertație se poate repeta într-o
sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, stabilite de către Senatul
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
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15. Calendarul desfăşurării examenelor de finalizare a studiilor (licenţă/ disertaţie) face parte
integrantă din prezenta Metodologie.

DECAN,
Conf. univ. dr. habil. Dragoș-Valentin VARGA

PRODECAN,
Conf. univ. dr. Eva-Nicoleta BURDUȘEL
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