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Desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor în sistem
online
Examenul de licență la FCIA se desfășoară în două etape:
a. evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
b. prezentarea și susținerea lucrării de licență
1. Programarea nominală a absolvenților pentru susținerea examenului de finalizare a
studiilor va fi postată pe site-ul facultății și în alte aplicații online care au legătură cu
absolvenții (grup Facebook, Google Classroom);
2. În cazul Probei 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, aferentă
examenelor de licenţă la FCIA, absolvenţii vor fi invitaţi în grupe de câte 5, în ordinea
programării, să intre în videoconferinţă în aplicația Zoom. După intrarea în
videoconferință, președintele comisiei de licență va prezenta studenților metoda de
desfășurare a evaluărilor cunoștințelor absolvenților. Studenții vor fi evaluați pe rând,
conform planificării și se vor prezenta fiecare cu buletinul sau alt document de
autentificare. După autentificare, absolventul evaluat va primi 6 întrebări extrase din
cele propuse și prezentate în materialul (CD) Teste grilă pentru susținerea examenului
de licenţă 2020. Un membru al comisiei va citi câte o întrebare, după care absolventul
răspunde.

3. După răspunsurile la întrebări, i se va comunica absolventului nota obținută și dacă
absolventul va putea continua Examenul prin participare la proba a doua, care este
condiționată de promovarea primei probe;
4. Se acordă 1 punct din oficiu, iar fiecare întrebare are 1,5 puncte. Studentul are la
dispoziție câte 1 minut pentru fiecare răspuns. Scopul acestei componente a
examenului de licență este acela de a aprecia în ce măsură absolvenții și-au însușit
cunoștințele teoretice primite în procesul instructiv, precum și modul de aplicare în
practică a acestora.
5. Pentru susţinerea Probei 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă la FCIA
(proba orală) absolvenţii vor fi invitaţi să prezinte printr-un PowerPoint sau altă
metodă de prezentare, susţinerea orală a lucrărilor în faţa comisiei.
6. În încheiere, absolvenţii vor răspunde în videoconferinţă întrebărilor membrilor
comisiei.

Decan,
Lect.univ.dr. Florentina Anica PINTEA

CALENDARUL
examenului de licență

06.07.2020
10:00-14:00

- depunerea Dosarului complet de licență
- depunerea lucrării de licență, cu referatul cadrului didactic și cu declarația privind
originalitatea conținutului lucrării

06.07.2020
17:00

- examen de competență lingvistică

19:00

- afișarea tabelelor cu planificarea examenului online pe aplicația Zoom

07.07, 08.07, 09.07.2020
9:00 – 14:20

- susținerea probelor examenului online pe aplicația Zoom

14:20 – 15:00

- pauză de masă

15:00 – 18:30

- susținerea probelor examenului online pe aplicația Zoom

09.07.2020
20:00

- afișarea rezultatelor examenului de licență

10.07.2020
10:00 - 16:00

- absolvenții care au promovat examenul de licență pot ridica de la secretariatul
facultății Adeverința care ține loc de Diplomă de licență, până la eliberarea acesteia

