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- Completări  - 
 

Examenul de Licenţă din sesiunea IULIE 2020, va consta în două probe pe care 

absolventul le va susţine online, în aceeași zi, pe platforma de e-learning a 

universității, în perioada 01.07 – 05.07.2020.  

- proba I, – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate constă în 

susținerea unui examen oral din tematica afișată pe site, în fața comisiei de 

examinare – 5 credite 

- proba II, susţinerea lucrării de licenţă – 5 credite. 

- examenul de licență este promovat dacă media dintre proba I și II este minim 6. 

 

- se pot prezenta la examenele de finalizare a studiilor doar absolvenții care au 

încărcat pe platforma e-learning documentele pe care le veți citi mai jos. Termenul 

limită de încărcare 16 iunie 2020. 

 

- prezentarea și susținerea lucrării de licență (proba 2) se desfășoară după promovarea 

probei 1.  

In cazul în care proba 1 nu a fost promovată, absolventul nu mai poate susține proba 
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Examenul de Disertație se va desfășura în perioada 6-7 iulie și va consta într-o 

singură probă: susținerea lucrării de disertație – 10 credite. (Examenul de disertație 

este promovat dacă media este minim 6). 

 

 

Pe platforma E-learning a universității va fi creat un curs nou pentru fiecare 

program de studii, cu denumirea „Examen de licență” sau „Examen de disertație"  

unde, în perioada, 9 - 16 iunie 2020 se vor încărca următoarele documente:  

(1) Lucrarea de licență/disertație;  

(2) Prezentarea Power Point a lucrării (salvată în format pdf.);  

(3) Consimțământ pentru înregistrarea evaluării online (scanat cu semnătura 

candidatului) Documentul se găsește pe site-ul facultății la Licență și disertație;  

(4) Declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (scanată cu 

semnătura candidatului);  

(5) Referatul de evaluare al coordonatorului lucrării (semnat de candidat și de cadrul 

didactic, scanat. Documentul se găsește pe site-ul facultății la Licență și disertație;  

(6) Raportul anti plagiat generat de programul Turnitin. 

 

Referatul de evaluare al coordonatorului lucrării se descarcă de pe site-ul facultății de 

la rubrica Licență și disertatie, se completează si se trimite pe e-mail la profesorul 

îndrumător, până la data de 8 iunie a.c.. Acesta le semneaza, le scanează si le 

trimite inapoi studenților în vederea încărcării documentelor pe platformă. 


