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- Completări  - 
 

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

absolventul le va susţine față în față cu comisia de licență, în aceeași zi, în sălile 

universității, în perioada 05.07 – 08.07.2021. Programarea pe zile, ore, săli va fi 

postată pe site-ul facultății în timp util 

- 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. 

Prezentarea și susținerea lucrării de licență (proba 2) se desfășoară după 

promovarea probei 1 a examenului de licență. In cazul în care proba 1 nu a fost 

promovată, absolventul nu mai susține proba II. 

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

 

Se pot prezenta la examenele de licență doar absolvenții care s-au înscris pentru 

examenul de finalizare a studiilor, sesiunea IULIE 2021, cu dosar de înscriere aprobat 

și care au încărcat pe platforma e-learning documentele pe care le regăsiți în Anuntul 

pt. Licență și Disertație IULIE 2021, postat pe site-ul facultății la rubrica Licență și 

Disertație. Pentru aceasta, pe platforma E-learning a universității va fi creat un curs 

nou pentru fiecare program de studii, cu denumirea „Examen de licență”  unde, în 

perioada 10 - 21 iunie 2021, se vor încărca documentele enumerate în anunțul mai 

sus menționat. 

 
 

Examenul de Disertație se va desfășura în perioada 09 - 10 iulie și va consta într-o 

singură probă – susținerea lucrării de disertație, pe care absolventul  o va susţine față 

în față cu comisia de licență, în sălile universității,: susținerea lucrării de disertație – 

10 credite. Programarea pe zile, ore, săli va fi postată pe site-ul facultății în timp util. 

Examenul de disertație este promovat dacă media este minim 6. 

 

Se pot prezenta la examenul de disertație doar absolvenții care s-au înscris pentru 

examenul de finalizare a studiilor, sesiunea IULIE 2021, cu dosar de înscriere aprobat 

și care au încărcat pe platforma e-learning documentele pe care le regăsiți în Anuntul 

pt. Licență și Disertație IULIE 2021, postat pe site-ul facultății la rubrica Licență și 

Disertație. Pentru aceasta, pe platforma E-learning a universității va fi creat un curs 

nou pentru fiecare program de studii, cu denumirea „Examen de disertație”  unde, în 

perioada, 10 - 21 iunie 2021 se vor încărca documente enumerate în anunțul mai sus 

menționat. 

 


