Universitatea “Dunărea de Jos” Galați
Facultatea de Litere

PROCEDURĂ DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE
FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENȚĂ ȘI DE MASTERAT
Sesiunea iulie 2020
Examenele de finalizare a studiilor de licență și de masterat, sesiunea iulie 2020, pentru formele de
organizare a programelor de studii cu frecvență și cu frecvență redusă se vor desfășura online.
Aceste examene se vor susține utilizând platforma Microsoft Teams, care este recunoscută la nivel
instituţional datorită faptului că asigură confidențialitatea și securitatea utilizatorilor prin respectarea
principiilor de păstrare a integrității datelor stocate.
ÎNSCRIERE
Înscrierea candidaţilor pentru susținerea examenului de licenţă sau disertație se face în perioada 30 iunie
- 3 iulie 2020.
Candidații se vor putea înscrie în vederea susținerii examenelor de finalizare a studiilor de
licență sau de masterat fie direct la secretariatul facultății, cu respectarea tuturor normelor de protecție
impuse în starea de altertă, fie online.
Indiferent de modalitatea de înscriere aleasă, toți candidații vor transmite secretariatului
facultății documentele necesare pentru dosarul electronic individual.
Înscrierea online a candidaţilor la examenul de licenţă/diplomă sau disertaţie presupune
parcurgerea următoarelor etape:
a) Candidatul trimite pe adresa de e-mail a secretariatului facultăţii următoarele documente:
- formularul tipizat de înscriere la examenul de licență/ diplomă sau disertație,
completat cu datele personale (Anexa 1 sau Anexa 2, după caz), (document semnat şi
scanat in format pdf);
- acordul profesorului coordonator pentru prezentarea și susținerea lucrării în fața
comisiei de examinare pentru fiecare student coordonat (document semnat şi scanat
în format pdf). (Anexa 3)
- lucrarea de licenţă/proiectul de diplomă sau lucrarea de disertaţie în format
electronic (pdf).
- declarație pe proprie răspundere (completată, semnată și scanată in format pdf.)
(Anexa 4)
b) Dosarul electronic de înscriere la examenul de finalizare a studiilor conţine şi Fişa
absolventului, completată de către secretariatul facultăţii şi serviciile funcţionale ale
universităţii, document scanat.
c) Pentru candidaţii la examenul de licenţă/diplomă, secretariatele facultăţilor vor include în
dosarul electronic şi o copie scanată a certificatului de competenţă lingvistică într-o limbă de
largă circulaţie internaţională, eliberat de universitate (doar pentru absolvenții domeniului
Științele comunicării, specializarea Jurnalism)
La înscriere, lucrarea de licență/ disertație va fi trimisă obligatoriu în format electronic (pdf),
urmând ca la ridicarea adeverinței de absolvire să fie depusă la secretariatul facultății și în formatul
printat. Studenții care aleg înscrierea față în față, la secretariatul facultății, pot depune lucrarea de
licență/ disertație în format printat la înscriere.
Cele două fotografii tip necesare la ridicarea diplomei de licență/ disertație, pot fi depuse la
secretariatul facultății în cazul înscrierii față în față, pot fi aduse la secretariat la ridicarea adeverinței de
absolvire sau pot fi prezentate la Biroul Diplome al Universității “Dunărea de Jos” din Galați la ridicarea
diplomei de licență (iulie 2021).
Fișele de lichidare ale tuturor studenților vor fi completate prin intermediul serviciilor funcționale
ale universității.

Examenele de finalizare a studiilor de licență și de masterat, sesiunea iulie 2020, se vor desfățura
online în perioada 4 - 7 iulie 2020.
Examenul de licență
Conform art. 14 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență /diplomă
și disertație aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 62 din 12 martie 2020, examenul de licenţă/diplomă
constă din două probe, după cum urmează:
- proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
- proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.
Proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se face sub forma de examen oral,
folosindu-se platforma Microsoft Teams. Se vor înregistra integral atât întrebările adresate de comisie
studentului, cât și răspunsurile acestuia.
Proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă se desfășoară sub formă
de examen oral, pe platforma Microsoft Teams. Se vor înregistra integral atât întrebările adresate de
comisie studentului, cât și răspunsurile acestuia.
Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu
este publică.
Examenul de licență se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii,
indiferent de forma de învăţământ parcursă.
Susținerea examenului de licență în variantă online înregistrată integral, pentru fiecare absolvent
în parte va fi arhivată la nivelul facultății.
Examenul de disertație
Conform art. 21 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație
aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 62 din 12 martie 2020, examenul de disertație constă în prezentarea
şi susţinerea lucrării de disertație.
Examenul de disertație se desfășoară oral pe platforma Microsoft Teams. Examenul de disertație
se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii, indiferent de forma de
învăţământ parcursă. Susținerea examenului de disertație în variantă online va fi înregistrată integral,
pentru fiecare absolvent în parte și va fi arhivată la nivelul facultății.

ANEXE
 Anexa 1 – Fișa de înscriere la examenul de licență/ diplomă
 Anexa 2 – Fișa de înscriere la examenul de disertație
 Anexa 3 – Acordul coordonatorului științific
 Anexa 4 - Declarație pe proprie răspundere

ANEXA 1
FACULTATEA _________________________________________________
_______________________________________________________________
Domeniul ______________________________________________________
________________________________________________________________
Programul de studii _______________________________________________
________________________________________________________________

UNIVERSITATEA
„DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

Nr. înregistrare ___________________________________________________

FIŞA
pentru înscrierea la examenul de licenţă /diplomă
în învăţământul superior
______________________________________________________________
(Numele, iniţiala tatălui, prenumele)

Cod Numeric Personal
promoţia _______________________________ solicit înscrierea la examenul de licenţă/diplomă din sesiunea
________________________.
Examenul de licenţă/diplomă constă din:
I. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.
II. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/lucrării de absolvire cu tema:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Coordonator ştiinţific __________________________________________________

Data ____________________

Semnătura
__________________________

ANEXA 2
FACULTATEA ______________________________________
____________________________________________________
Domeniul ___________________________________________
____________________________________________________
Programul de studii __________________________________
____________________________________________________

UNIVERSITATEA

Nr. înregistrare _______________________________________

„DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

FIŞA
pentru înscrierea la examenul de disertaţie
în învăţământul superior

___________________________________________________________
(Numele, iniţiala tatălui, prenumele)

Cod Numeric Personal
promoţia _________________ solicit înscrierea la examenul de disertaţie din sesiunea _______________________ .

Titlul lucrării de disertaţie _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Coordonator ştiinţific ____________________________________________

Data ____________________

Semnătura
_________________________

ANEXA 3

ACORDUL PROFESORULUI COORDONATOR

Subsemnatul/(a) ............................................................................. coordonator științific al lucrării de
licență/ disertație cu titlul ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
realizată de ............................................................................ absolvent(ă) al/(a) Universității “Dunărea de Jos” din
Galați, Facultatea de Litere, specializarea .................................................................................................................,
sunt de acord cu depunerea și susținerea lucrării menționate în sesiunea ..................................................................

Data
Semnătura

ANEXA 4

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/(a) ...........................................................................................................................................
absolvent/(ă)

al/(a) Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Litere, domeniul

....................................................... specializarea ......................................................................................................
declar pe proprie răspundere că lucrarea de față este rezultatul muncii mele, pe baza cercetărilor mele și pe baza
informațiilor obținute din surse care au fost citate și indicate conform normelor etice, în note și bibliografie.
Declar că nu am folosit în mod tacit sau ilegal munca altora și că nici o parte din lucrare nu încalcă
drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva, persoană fizică sau juridică.
Declar că lucrarea nu a mai fost prezentată sub această formă vreunei instituții de învățământ superior în
vederea obținerii unui grad sau titlu științific ori didactic.

Data
Semnătura

