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Ministerul Educatiei si Cercetarii

Ordinul nr. 5664/2019 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si
desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie, aprobata prin Ordinul ministrului
educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6125/2016
Publicat in MOR 13/10.01.2020

Avand in vedere:
- prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 si 157 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea
studiilor universitare de masterat;
- prevederile art. IV din Legea nr. 138/2013 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolventilor invatamantului superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutii de invatamant superior de stat acreditate,
in temeiul art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte
normative, precum si in baza art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

Art. I Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si
cercetarii stiintifice nr. 6.125/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2017, cu modificarile ulterioare, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4 (1) Programele de studii universitare organizate in baza Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se
finalizeaza:
a) cu examen de licenta/diploma, pentru studiile in invatamantul universitar de lunga durata;
b) cu examen de absolvire, pentru studiile in invatamantul universitar de scurta durata."

2. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Absolventii programelor de studii/specializarilor autorizate provizoriu sau acreditate din cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate sa
functioneze provizoriu intrate in lichidare sau lichidate, care nu au sustinut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor, pot sustine examenul de
licenta/diploma la institutii de invatamant superior acreditate care au aceste programe de studii universitare de licenta/specializari acreditate."
3. La articolul 26, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) In cazul institutiilor de invatamant superior desfiintate, suplimentul la diploma se completeaza si se elibereaza de catre institutia de invatamant universitar
acreditata care a organizat examenul de finalizare a studiilor universitare, in baza situatiei scolare/foii matricole cu care absolventul a fost admis sa sustina
examenul de finalizare a studiilor, respectiv a documentelor eliberate de catre Arhivele Nationale, serviciile judetene/Serviciul Municipiului Bucuresti ale/al
Arhivelor Nationale sau de catre institutiile unde a fost depusa arhiva institutiei desfiintate, dupa caz."

Art. II Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul educatiei si cercetarii,
Cristina Monica Anisie
Nr. 5664 / Bucuresti, 30.12.2019
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