
  
 

PROCEDURĂ PRIVIND DESFĂȘURAREA ON-LINE A 

EXAMENELOR DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE 

în cadrul Departamentului de Chimie 

 

 

Examenele de finalizare studii de la programele de studii de licență și master ce 

funcționează în cadrul Departamentului de Chimie al Facultății de Științe a 

Universității din Craiova se desfășoară conform ”Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație” aprobat 

în ședința Senatului UCv din 25.03.2021. 

 

Examenul de licență constă în două probe după cum urmează:  

Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate  

Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență  

 

Media minimă de promovare a fiecărei probe de licență este 5 (cinci). 

Media minimă de promovare a Examenului de licență este 6 (șase). 

 

Examenul de disertație constă dintr-o singură probă:  

Prezentarea și susținerea disertației  

 

Media minimă de promovare a Examenului de disertație este 6 (șase). 

 

Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor  
Susținerea examenului de finalizare a studiilor (licență, disertație) este 

posibilă numai după ce candidatul s-a înscris la secretariatul Departamentului de 

Chimie. Studenții își vor da acordul cu privire la înregistrarea audio-video a 

examenului de licență/disertație/absolvire. În acest sens, studenții vor depune și 

un acord semnat (Anexa 1). 

 

Pentru aceasta candidatul va urma „Procedura de transmitere online a 

lucrărilor de licență/disertație” aprobată de Consiliul Facultății de Științe  

 



Reguli generale  
Probele examenului de licență se vor desfășura online, în fața comisiei de 

examen, prin intermediul unei platforme online alese de comisia de examinare 

și comunicate din timp studenților, care să permită transmiterea, recepționarea 

simultană (în direct) și înregistrarea de conținut audio-video. 

Candidatul trebuie să se asigure că dispune de calculator, cameră video 

(webcam), microfon, conexiune la Internet precum și de telefon (sau de alte 

mijloace) prin care poate trimite eventuale documente în format grafic (de 

exemplu, fotografii ale documentelor).  

Dacă se întrerupe sesiunea live cu absolventul în timpul desfășurării uneia 

dintre probe, comisia poate decide reprogramarea acestuia în aceeași zi sau în 

ziua următoare cu repetarea probei respective. Reluarea probei scrise a 

examenului de licență implică generarea altui test de cunoștințe. 

  

Înrolarea pe platforma utilizată pentru desfășurarea examenelor de 

finalizare studii se va face pe bază de invitație trimisă exclusiv pe conturile de 

email instituționale ale candidatului, declarate la înscriere. 

 

Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate  

Candidații vor fi conectați pe platformă, prin intermediul conturilor 

instituționale, furnizând semnal audio și video, pe toata durata examenului. 

Comisia va verifica prezența prin identificarea candidaților pe baza copiilor CI 

transmise la înscriere, după care va transmite subiectele prin intermediul 

platformei selectate. Din acest moment candidații nu vor părăsi pentru niciun 

motiv câmpul vizual al examinatorilor și nu se vor consulta cu alte persoane 

aflate în aceeași încăpere sau la distanță de acesta, lucrarea fiind individuală. De 

asemenea, este interzisă utilizarea sau consultarea oricăror materiale de studiu, 

cărți, articole, pagini web, notițe etc. Candidații care recurg la fraudă sau 

tentativă de fraudă dovedită vor fi eliminați din examen.  

Susținerea în varianta online a probei se înregistrează integral, comisia 

putând verifica prin sondaj imaginile partajate de camerele video ale studenților.  

 

Proba 1 a examenului de licență, „Evaluarea cunoștințelor fundamentale și 

de specialitate”, se va face prin examen de tip grilă, testul conținând 45 de grile 

(30 de grile din cele puse la dispoziția absolvenților cu min. 6 luni înainte de 

susținerea examenului de licență și 15 de grile la prima vedere); proba se va 

desfășura pe platforma online cu care absolvenții sunt familiarizați, comunicată 

în prealabil de comisia de examen si pe care se realizează simulările înainte de 

data examenului. Fiecare grilă va fi notată cu 0,2 puncte, candidații primind un 

punct din oficiu. Durata testului este de 60 min.  

La expirarea timpului alocat probei, candidații vor urca pe platformă 

rezolvările.  



Contestațiile se pot depune în termen de maxim 24 de ore de la 

comunicarea rezultatelor. În acest caz se ia în considerare data și ora postării 

rezultatelor pe platforma online și pe site-ul departamentului. Răspunsul la 

contestații se va da în termen de maxim 24 de ore de către Comisia de 

contestații.  

 

Prezentarea și susținerea lucrării de licență  
Studenții își vor susține lucrarea de licență cu ajutorul unei prezentări 

electronice de tip Power Point. Pentru prezentarea și susținerea lucrării de 

licență se va face o planificare ce va fi afișată pe platforma online și pe site-ul 

departamentului. Prezentarea și susținerea lucrării de licență (Proba 2) se va 

desfășura online, fiecare candidat având alocate minim 10 minute pentru 

prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de 

examen. Comisia și candidatul se vor afla în conexiune audio-video în 

permanență, iar proba se înregistrează integral. Vor fi acceptați simultan în 

conferința cu comisia de examen 2 candidați. 

  

Prezentarea și susținerea disertației  
Studenții își vor susține lucrarea de disertație cu ajutorul unei prezentări 

electronice de tip Power Point. Pentru prezentarea și susținerea disertației se va 

face o planificare ce va fi afișată pe platforma online și pe site-ul 

departamentului. Prezentarea și susținerea disertației se va desfășura online, 

fiecare candidat având alocate minim 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 

minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen. Comisia și 

candidatul se vor afla în conexiune audio-video în permanență, iar proba se 

înregistrează integral. Vor fi acceptați simultan în conferința cu comisia de 

examen 2 candidați. 

  

Prevederi finale  
Toate celelalte precizări rămân valabile conform metodologiilor/procedurilor în 

vigoare în Universitatea din Craiova și în Facultatea de Științe. 

 


