Procedura de susţinere a examenului de licenţă sesiunea februarie 2018

Pentru buna desfăşurare a examenului de licenţă trebuie să se ţină cont de următoarele prevederi:
1. Studenţii pentru a intra în sala de examinare trebuie să prezinte un act de identitate (CI, BI sau
paşaport valabile) şi carnetul de student vizat la zi.
2. Intrarea în sala de examen va fi permisă între orele 9-9,30. După această perioadă nu se mai
poate intra în sala de examen!
3. Durata examenului scris va fi de 2 ore, între orele 10-12.
4. Ocuparea locurilor în sala de examinare va fi în ordine alfabetică, pe specializări.
5. Listele cu ordinea de ocupare a locurilor în sala de examen vor fi afişate pe panourile din holul
principal al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, respectiv pe uşa sălilor de examinare şi pe
site-ul facultăţii;
6. Studenţii aflaţi în sala de examinare nu au voie să deţină asupra lor telefoane mobile sau alte
aparate electronice şi/sau materiale scrise.
7. La proba scrisă sau orală studenţii care recurg la fraudă sau tentativă de fraudă dovedită vor fi
eliminaţi din examen.
8. Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatelor probelor sunt consideraţi
eliminaţi din examen fără a avea dreptul de a obţine restituirea taxei (unde este cazul).
9. Foile de examen vor avea un format tipizat (grilă) şi colţul securizat.
10. Examenul scris va fi sub formă de test grilă, cu 35 de întrebări din toate tematicile propuse (5
întrebări din fiecare tematică propusă), cu diferite grade de dificultate şi cu punctaj diferit.
Fiecare întrebare va avea trei (3) variante de răspuns, cu un singur răspuns corect. Pentru fiecare
tematică propusă (7 tematici), structura întrebărilor, în funcţie de gradele de dificultate, se vor
prezenta în felul următor:
Grad dificultate
Număr întrebări
Punctaj întrebare
Punctaj
întrebare
total/tematica
întrebări uşoare
2
1
2
întrebări medii
2
2
4
întrebări grele
1
3
3
Total 9
11. Punctajul total la examenul scris va fi de 70 de puncte, din care:
- 1 punct se acordă din oficiu la toate tematicile, rezultând 7 puncte,
- 63 de puncte se obţin din răspunsurile corecte (9 puncte/tematică x 7 tematici = 63
puncte)
12. Varianta corectă de răspuns se va încercui, nu se acceptă corecturi pe foaia de examen.
13. O probă a examenului de absolvire/licenţă se consideră promovată, dacă media finală a
probei este minimum 5,00 (cinci).

14. Examenul de finalizare a studiilor se consideră promovat dacă probele componente sunt
susţinute, iar media examenului este de cel puţin 6,00 (şase).
15. În cazul în care media examenului de finalizare va fi mai mică decât 6,00 dar mai mare decât
5,00 Comisia poate recunoaşte nota mai mare obţinută la probele susţinute (scris sau oral) pentru
sesiunea următoare de examinare.
16. Mediile obţinute la examenul scris şi oral vor fi trecute cu precizie de două zecimale.
17. Afişarea rezultatelor probelor se face la sediul facultăţii organizatoare sub semnătura
preşedintelui Comisiei de licenţă cu menţionarea datei şi a orei de afişare, în termen de cel mult
48 de ore de la data susţinerii probei de către ultimul candidat prezentat la orele stabilite.
18. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise se depun în termen de 24 ore de la
comunicarea/afişarea rezultatelor la secretariatul facultăţii şi se rezolvă în termen de 48 de ore de
la data încheierii contestaţiilor de către comisia de analiză şi soluţionare a contestațiilor numită
de decanul facultăţii. Lucrarea va fi reanalizată şi reevaluată de către toţi membri comisiei,
preşedintele comisiei poate dispune de consultarea cu alte 1-2 cadre didactice de specialitate.
Rezultatele acestei reevaluări vor fi cuprinse într-un proces verbal semnat de preşedinte, membri
şi secretarul comisiei. Rezultatul contestaţiei se ia în considerare dacă diferenţa dintre nota
iniţială şi cea obţinută în urma reevaluării este mai mare de 1 punct. În cazul în care este
contestată procedura de organizare, decanul sau şeful liniei de studiu va stabili dacă au fost
respectate procedurile regulamentare privind examenul de finalizare a studiilor.
19. Rezultatele probei orale la examenul de licenţă nu poate fi contestată.
20. Nepromovarea probei scrise la examenul de licenţă exclude posibilitatea prezentării la
susţinerea lucrării de licenţă (proba orală).
21. Listele cu sălile şi ordinea de intrare a studenţilor la proba orală vor fi afişate pe panourile
din holul principal al FSIM, respectiv pe uşa sălilor de examinare şi pe site-ul facultăţii.
22. Timpul acordat pentru prezentarea lucrării de licenţă la proba orală va fi de maximum 10
minute/student, incluzând şi răspunsurile la întrebările comisiei.
23. Evaluarea conţinutului lucrării de licenţă de către comisie se va face conform Fişei de
evaluare.
24. Evaluarea prezentării lucrării de licenţă va tine cont de:
- prezentare (coerenţă, fluenţă, argumentaţie, încadrare în timpul alocat) - 3 puncte
- răspunsul la întrebările membrilor comisiei - 5 puncte
- calitatea grafică a prezentării - 1 punct
25. Obţinerea notei finale la examenul de licenţă se va face prin media aritmetică cu două
zecimale a notelor obţinute la proba scrisa si la sustinerea lucrarii de licenta (continutul lucrarii +
prezentarea orala).
26. Examenul de finalizare a studiilor susţinut şi promovat nu se mai poate repeta într-o altă
sesiune (nu se acceptă măriri de note).

Cluj-Napoca, 31.01.2018

