METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ/ DIPLOMĂ
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019 – 2020,
MODIFICATĂ CONFORM HS 64/30 aprilie 2020
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 și HS 64/30 aprilie 2020 prin care se
face revizuirea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
Consiliul Facultăţii de Silvicultură, întrunit în ședința on-line din data de 18 mai 2020, propune spre aprobare
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă pentru anul universitar 2019 –
2020 în cadrul Facultății de Silvicultură, modificată conform HS nr. 64 din 30 aprilie 2020.

INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL
Informaţiile cu caracter general privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor
sunt prevăzute în Regulamentul propriu al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava privind organizarea şi
desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.

INFORMAŢII SPECIFICE
I.

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ LA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ
În anul universitar 2019 – 2020 finalizează studiile, pe programe de studii, maxim:
-

Silvicultură, învăţământ cu frecvenţă: 47 studenţi

-

Silvicultură, învăţământ la distanţă: 45 studenţi

-

Ecologie şi protecţia mediului, învăţământ cu frecvenţă: 20 studenţi

Examenul de diplomă la programele de studii SILVICULTURĂ, învăţământ cu frecvenţă şi la
distanţă, se va organiza şi desfăşura în două sesiuni:
-

iulie 2020

-

septembrie 2020.

Examenul de diplomă are două componente de bază, cu notare distinctă:
A. Proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (5 credite) constă într-un
examen oral din tematica stabilită pentru testarea cunoștințelor fundamentale și de
specialitate.
B. Proba 2: prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă (5 credite).

Examenul de licenţă la programul de studii ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, învăţământ
cu frecvenţă se va organiza şi desfăşura în două sesiuni:
-

iulie 2020

-

septembrie 2020.

Examenul de licenţă are două componente de bază, cu notare distinctă:
A. Proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (5 credite) constă într-un
examen oral din tematica stabilită pentru testarea cunoștințelor fundamentale și de
specialitate.
B. Proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (5 credite).
II.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE DIPLOMĂ/LICENŢĂ
Perioadele de înscriere:

III.

-

sesiunea iulie 2020: 30 iunie – 1 iulie 2020

-

sesiunea septembrie 2020 : 9 septembrie 2020

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ/LICENŢĂ
Perioadele de susţinere ale ambelor probe ale examenului de diplomă/licență:
-

sesiunea iulie 2020:

6 – 10 iulie 2020

-

sesiunea septembrie 2020: 14, 15 septembrie 2020

La cerere, avizată de decan, comisia examenului de licență/diplomă poate echivala notele
obținute de candidat la unele probe ale examenului de licență/diplomă susţinut în sesiunile
anterioare.
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