
Procedură susținere examene licență
Termen 

Licență 

Candidatul depune lucrarea de licență pe platforma e-learning

2 Sept.                              

(până la ora 16:00)

Serviciul de suport tehnic transmite secretariatului facultății un fișier excel cu studenții 

care au încărcat pe platforma de e-learning lucrarea de licență în varianta finală

3 Sept. 

(până la ora 10:00)

Secretariatul facultății, selectează doar studenții integraliști și fără restanțe 

financiare și transmite această listă către Prodecan, în vederea repartizării studenților 

pe Comisiile de examinare

3 Sept. 

(până la ora 14:00)

Prodecanul transmite către serviciul de suport tehnic fișierul excel cu repartizarea 

studenților pe comisiile de examinare.

3 Sept.

(până la ora 16:00)
Serviciul de suport tehnic înrolează studenții pe pagina Comisiei de susținere a 

examenului de licență
3 Sept. 

Cadrul didactic coordonator încărcă Referatul de evaluare  a lucrării și Raportul de 

similaritate  în format .pdf, într-un folder special creat în Google Drive de serviciul de 

suport tehnic

3 Sept. 

Secretarul comisiei încărcă pe pagina Comisiei, pentru fiecare student în parte, 

Raportul de similaritate  și Referatul de evaluare

4 Sept. 

(până la ora 12:00)
Secretariul comisiei programeazăplanifică susținerea examenelor de licență 9 Sept. 
Secretarul comisiei creează sesiunea de videoconferință aferentă susținerii probelor 

orale pe pagina Comisiei pe platforma de e-learning 
9 Sept. 

Candidatul completează Formularul aflat pe pagina de susținere a lucrării de licență de 

la comisia la care a fost repartizat până cel târziu la ora 18:00 a zilei precedente
4-9 Sept.

Candidatul încarcă prezentarea PPT pe pagina de susținere a examenului de licență 4-9 Sept.

Susținerea examenului de licență
10 Sept. 

(de la ora 9:00)

Secretariatul facultății definitivează lista cu studenții care pot susține examenul de 

licențămaster în urma sesiunii D* și transmite fișierul excel către serviciul de suport 

tehnic

9 Sept. 

(până la ora 11:30)

Serviciul de suport tehnic înrolează studenții pe pagina Comisiei de susținere a 

examenului de licență

9 Sept. 

(până la ora 13:00)

Secretarul comisiei va încărca pe pagina Comisiei de susținere a lucrărilor de  licență, 

pentru fiecare student în parte, Raportul de similaritate (conținând lucrarea în forma 

finală) și Referatul de evaluare a lucrării elaborat de coordonatorul lucrării, în format .pdf

9 Sept.

(până la ora 15:00)

*Sesiunea D: 07.09-09.09.2020


