DETALII PRIND DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ
Specializarea ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
SESIUNEA IUNIE 2022
În conformitate cu Metodologia privind organizarea examenului de diplomă / licență pentru
anul universitar 2021 – 20221, Examenul de licență la programul de studii EPM, constă în două probe,
cu notare distinctă:
Proba
1
2

Descriere
Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
Prezentarea și susținerea lucrării de licență

Data susținerii
27 iunie 2022
28 iunie 2022

Media examenului de licență va fi media aritmetică cu doua zecimale (fără rotunjire) a notelor
(mediilor) obținute la cele două probe. Se declară respinși candidații care au obținut medii mai mici
de 5,00 la probele 1 sau 2, precum și cei care au media celor două probe mai mică de 6,00.
Ambele probe ale examenului de licență se vor desfășura în sala E113 și vor începe la ora
10:00. La prezentarea în sala de examen candidații vor prezenta un act de identitate cu fotografie
(carte/buletin de identitate, pașaport, carnet de student).
Detalii privind susținerea probei 1
• aceasta probă constă într-un examen oral, din tematica stabilită, pentru evaluarea
cunoștințelor fundamentale și de specialitate2;
• pot susține proba 1 numai candidații înscriși, care au fost admiși în urma verificării gradului
de similitudine al lucrării de licență (afișarea rezultatelor obținute în urma verificării
originalității se va face pe 23 iunie 2022);
• candidații vor intra în sală în ordine alfabetică, conform tabelului afișat pe ușa sălii;
• la ora 10:00 vor intra în sală primii trei candidați; la ieșirea din sală a unui candidat va intra
următorul - în ordinea menționată, astfel încât în sală să fie, în orice moment, prezenți
simultan, trei candidați;
• după intrarea în sală, fiecare candidat va extrage un bilet care conține subiectele la care va
trebui să răspundă; după primirea biletului, înainte de prezentarea orală a răspunsurilor,
candidații aflați în așteptare pot pregăti răspunsurile pe ciorne puse la dispoziție de către
comisie;
• biletul extras va conține3 patru definiții și un subiect cu răspuns elaborat, care vor fi
punctate la maxim astfel:
- patru definiții x 15 puncte/definiție
= 60 puncte
- un subiect cu răspuns elaborat x 30 puncte = 30 puncte
- din oficiu
= 10 puncte
TOTAL
= 100 puncte
- punctajul acordat de către fiecare membru al comisiei pentru fiecare candidat va fi
convertit în notă prin împărțire la 10 si rotunjire la numărul întreg cel mai apropiat;
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Conținutul biletelor se va stabili de către comisia de licență în dimineața probei și va fi vizat de către președintele
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• media obținută de fiecare candidat va fi media aritmetică, cu doua zecimale (fără rotunjire),
a notelor acordate de către membrii comisiei;
• rezultatele se vor afișa în ziua susținerii probei, după ce toți candidații programați s-au
prezentat în fata comisiei.
Detalii privind susținerea probei 2
• aceasta probă constă în prezentarea și susținerea lucrării de licență;
• pot susține proba 2 numai candidații admiși la proba 1 (media cel puțin 5,00);
• în sala E113, la ora 9:30, înainte de începerea probei, candidații vor preda secretarului
comisiei (Iulian DĂNILĂ) prezentările PowerPoint;
• la ora 10:00 vor intra în sală primii doi candidați; la ieșirea din sală a unui candidat va intra
următorul (în ordinea afișată pe ușă), astfel încât în sală să fie, în orice moment, prezenți
simultan, doi candidați;
• media obținută la proba 2 va fi media aritmetică, cu doua zecimale (fără rotunjire), a
notelor acordate de membrii comisiei;
• rezultatele se vor afișa în ziua susținerii probei, după ce toți candidații programați au
susținut proiectul în fața comisiei.
Întrucât ambele probe se desfășoară oral, rezultatele obținute nu pot fi contestate.
Pe toată perioada examenului de licență, identificarea rezultatelor obținute de către fiecare
candidat se va face pe baza numărului matricol, care va fi comunicat în momentul înscrierii la
examenul de licență.

Președinte
Comisie examen de licență,
Conf.univ.dr.ing. Mihai-Leonard DUDUMAN
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