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ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR 

LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, ÎN CONDIȚIILE ACTUALE 

DATORATE SITUAȚIEI COVID-19 

 

 

Anexa la Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel 

licență și masterat la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului 

 

 

Având în vedere contextul actual datorat situației COVID-19, măsurile adoptate la nivel național, 

regulamentele și deciziile Universității Babeș-Bolyai (Regulamentul de organizare și desfășurare a 

examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat UBB și Anexa 3 a acestuia aprobate prin 

Hotărâre a Senatului nr. 17908 din 14.12.2020) și deciziile Facultății de Știința și Ingineria Mediului 

(Decizia CF din 14.05.2021), Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare 

a studiilor nivel licență și masterat la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului va fi completat cu 

următoarele prevederi, aplicabile în sesiunile de licență/diplomă și disertație iunie și septembrie 2021. 

 

 DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR  

 

Finalizarea studiilor nivel licență (sesiunea vară): 

1. Examenul de licență se va desfășura în data de 28 IUNIE și 29 IUNIE 2021  

2.  Examenul de licență/diplomă la FȘIM constă din două probe, după cum urmează:  

a.  proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;  

b.  proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență/proiectului de diplomă.  

3. Atăt proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate cât și prezentarea și 

susținerea lucrării de licență vor fi susținute în mediul ONLINE. Desfășurarea probelor va fi 

în timp real, în fața comisiei de examen, prin intermediul unei platforme stabilite de FȘIM 

care va permite transmiterea, recepționarea simultană (în direct) și înregistrarea de conținut 

audio-video.  

4. Platforma pe care urmează să se desfășoare examenul de licență/diplomă va fi comunicată 

studenților cu cel puțin o săptămână înainte de examen. 

5. Susținerea în varianta online a probelor examenului de licență/diplomă se va face în aceeași 

sesiune video care va fi înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte și va fi  arhivată 

la nivel de facultate. 

6. În cadrul sesiunii video, proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate se 

va desfășura anterior prezentării și susținerii lucrării de licență. 
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7. Pentru fiecare student se va face o programare prealabilă a orei de intare în examenul on-line. 

Comisiile de licență vor afișa pe pagina de internet a FȘIM programarea studenților la fiecare 

dintre comisii, ziua și intervalul orar de examinare al studenților. 

 

8. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate se va face prin examen oral, susținut 

în limba în care s-a studiat cu următoarele precizări: 

a. Comisiile de examen de la specializările Știința mediului-linia română, Știința 

mediului-linia maghiară și Ingineria mediului vor elabora un set de 35 subiecte din 

tematica de specialitate pentru fiecare specializare.  

b. În timpul examenului, studentul va alege în mod aleatoriu un subiect, care va conține 

2 întrebări din setul elaborat pentru fiecare candidat, astfel încât acesta să poată 

constata vizual caracterul aleatoriu al alegerii. 

c. Candidatului i se vor aloca 10 minute pentru prezentarea răspunsului elaborate, 

interval în care nu va părăsi câmpul vizual al examinatorilor și nu se va consulta cu 

alte persoane aflate în aceeași încăpere sau la distanță de acesta. Candidații care recurg 

la fraudă sau tentativă de fraudă dovedită vor fi eliminați din examen.  

d. Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate. 

 

9. Susținerea lucrării de licență/diplomă se va desfășura online, în aceeași sesiune video, 

după proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate, fiecărui  student 

fiindu-i alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde 

întrebărilor comisiei de examen. 

10. În situația în care un student nu va putea accesa, din diverse motive, platforma pe care se 

susțin examenele sau întâmpină probleme tehnice legate de conexiunea la Internet, comisia 

de evaluare poate decide asupra reprogramării studentului în condițiile respectării 

prevederilor legate de desfășurarea examenului (perioadă, comisie etc.). 

11. În cazul întreruperii din motive tehnice a legăturii online pe parcursul evaluării, se va 

reîncerca o dată stabilirea imediată a legăturii; în caz de nereușită, o nouă conexiune se va 

relua după finalizarea tuturor studenților aflați în programul de evaluare la comisia 

respective.  

12. Notele acordate de membrii comisiei de examen  pentru ambele probe vor fi numere întregi 

de la 1 la 10. 

Finalizarea studiilor nivel master (sesiunea vară): 

1. Examenul de disertație se va desfășura în data de de 30 IUNIE 2021 

2. Examenul de disertație constă dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea disertației. 
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3. Examenul de disertație va fi susținut în mediul ONLINE. Prezentarea și susținerea disertației 

se vor desfășura în timp real, în fața comisiei de examen, prin intermediul unei platforme 

stabilite de FȘIM care va permite transmiterea, recepționarea simultană (în direct) și 

înregistrarea de conținut audio-video.  

4. Platforma pe care urmează să se desfășoare examenul de disertație va fi comunicată 

studenților cu cel puțin o săptămână înainte de examen. 

5. Susținerea în varianta online a lucrării de disertație va fi înregistrată integral, pentru fiecare 

absolvent în parte și va fi  arhivată la nivel de facultate. 

6. Pentru fiecare student se va face o programare prealabilă a orei de intare în examenul on-line. 

Comisiile de disertație vor afișa pe pagina de internet a FȘIM programarea studenților la 

fiecare dintre comisii, ziua și intervalul orar de examinare al studenților 

7. Specializările Evaluarea Riscului și Securitatea Mediului, Dezvoltare Sustenabilă și 

Management de Mediu și Ingineria Valorifică Deșeurilor sunt arondate aceleași comisii, 

pentru specializările Gestiune și Protecșia Mediului și Calitatea Mediului și Surse Energetice 

fiind nominalizată o altă comisie.  

 

ÎNSCRIEREA PENTRU EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR  

 

1. Înscrierile candidaților vor avea loc ONLINE în perioada: 07.06.2021 – 22.06.2021  

2. Pentru a se înscrie la examenul de licență/diplomă/disertație, absolvenții vor folosi aplicatia 

de înscriere : 

https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ 

unde candidații vor încărca electronic, toate documentele prevăzute în Regulamentul de 

organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat, 

semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF.  

3. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip buletin de identitate, care se vor depune de 

către absolvenți în format fizic, în 2 exemplare, la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării 

diplomei. 

4. Acte necesare pentru înscrierea la examenul de licență/diplomă (scanate în format PDF) 

: 

- cerere tip de înscriere (semnată);  

- diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) 

sau diplomă echivalentă acesteia;  

-  certificatul de naștere;  

- cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul 

Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; 

c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor 

personale ale titularului;  

-  atestat/certificat de competență lingvistică; 

-  lucrarea de licență însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe 

proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată) (Anexa 2 a Regulamentului); 

-  dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).  
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5. Acte necesare pentru înscrierea la examenul de disertație (scanate în format PDF): 

- cerere tip de (semnată);  

- diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) 

sau diploma echivalentă acesteia;  

- diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de 

foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;  

- certificatul de naștere;  

- cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul 

Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; 

c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor 

personale ale titularului;  

- lucrarea de disertație însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe 

proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată) (Anexa 2 a Regulamentului);  

- dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul). 
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