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Procedură pentru desfășurarea examenelor de finalizare a 

studiilor în regim online 
 

 

 

1. Examenul de licență la programul de studii în Informatică constă în două probe după 

cum urmează: 

a. Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate 

b. Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență 

 

2. Examenul de disertație la programele de master în Informatică constă dintr-o 

singură probă: Prezentarea și susținerea disertației 

 

3. Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor 

Susținerea examenului de finalizare a studiilor (licență, disertație, absolvire) este posibilă 

numai după ce candidatul s-a înscris la secretariatul Departamentului de Informatică. 

Pentru aceasta candidatul va urma „Procedura de transmitere online a lucrărilor de 

licență/disertație” aprobată de Consiliul Facultății de Științe  

 

4. Reguli generale 

Probele examenului de licență se vor desfășura online, în fața comisiei de examen, prin 

intermediul unei platforme online. 

Candidatul trebuie să se asigure că dispune de calculator, cameră video (webcam), microfon, 

conexiune la Internet precum și de telefon (sau de alte mijloace) prin care poate trimite 

eventuale documente în format grafic (de exemplu, fotografii ale documentelor). 

Înrolarea pe platforma utilizată pentru desfășurarea examenelor de finalizare se va face pe 

bază de invitație trimisă exclusiv pe conturile de email instituționale ale candidatului, 

declarate la înscriere. 

5. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate 

Proba 1 a examenului de licență, „Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de 

specialitate”, se va face prin examen de tip grilă, prin intermediul unei platforme online. 

Candidații vor fi conectați pe platformă, prin intermediul credențialelor instituționale, 

furnizând semnal audio și video, pe toata durata examenului. 
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Comisia va verifica prezenței verificând identitatea candidaților pe baza copiilor CI transmise 

la înscriere, după care va activa grila pentru examen. Din acest moment candidații nu vor 

părăsi pentru niciun motiv câmpul vizual al examinatorilor și nu se vor consulta cu alte 

persoane aflate în aceeași încăpere sau la distanță de acesta, lucrarea fiind individuală. De 

asemenea, este interzisă utilizarea sau consultarea oricăror materiale de studiu, cărți, 

articole, pagini web, notițe etc. Candidații care recurg la fraudă sau tentativă de fraudă 

dovedită vor fi eliminați din examen. Susținerea în varianta online a probei se înregistrează 

integral, comisia putând verifica prin sondaj imaginile partajate de camerele video ale 

studenților. La expirarea timpului alocat probei, candidații vor urca pe platformă, rezolvările. 

Contestațiile se pot depune în termen de maxim 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. În 

acest caz se ia în considerare data și ora postării rezultatelor pe platforma online și pe situl 

departamentului. Răspunsul la contestații se va da în termen de maxim 24 de ore de către 

Comisia de contestații. 

 

6. Prezentarea și susținerea lucrării de licență 

Pentru prezentarea și susținerea lucrării de licență se va face o planificare ce va fi afișată pe 

platforma online și pe situl departamentului. 

Prezentarea și susținerea lucrării de licență (Proba 2) se va desfășura online, fiecare 

candidat având alocate maxim 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a 

răspunde întrebărilor comisiei de examen. 

Comisia și candidatul se vor afla în conexiune audio-video în permanență, iar proba se 

înregistrează integral. 

Vor fi acceptați simultan în conferința cu comisia de examen 2 candidați. Restul candidaților 

vor fi prezenți, conectați într-o altă conferință, de așteptare, gestionată de secretarul 

comisiei. Conectarea în această conferință se va face cu aproximativ 1 ora înainte de 

momentul stabilit prin planificare, pentru susținerea în fața comisiei. 

Candidații pot încărca pe platforma pusă la dispoziție, un material audio-video înregistrat, cu 

o durată de cca 5-6 minute, care să conțină prezentarea lucrării și/sau demonstrațiile 

practice, pentru a optimiza timpul petrecut în fața comisiei. Rămâne la latitudinea comisiei 

modul în care este folosit acest material. Posibila utilizare a acestuia nu exclude prezența 

candidatului precum și obligativitatea acestuia de a răspunde la întrebările adresate de către 

comisie. Este încurajată realizarea de filmulețe mai ales pentru demonstrațiile practice care 

nu pot fi ușor prezentate în fața comisiei prin partajarea ecranului sau prin intermediul 

camerei video. 

 

7. Prezentarea și susținerea disertației 

Pentru prezentarea și susținerea disertației se va face o planificare ce va fi afișată pe 

platforma online și pe situl departamentului. 

Prezentarea și susținerea disertației se va desfășura online, fiecare candidat având alocate 

maxim 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor 

comisiei de examen. 
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Comisia și candidatul se vor afla în conexiune audio-video în permanență, iar proba se 

înregistrează integral. 

Vor fi acceptați simultan în conferința cu comisia de examen 2 candidați. Restul candidaților 

vor fi prezenți, conectați într-o altă conferință, de așteptare, gestionată de secretarul 

comisiei. Conectarea în această conferință se va face cu aproximativ 1 ora înainte de 

momentul stabilit prin planificare, pentru susținerea în fața comisiei. 

Candidații pot încărca pe platforma pusă la dispoziție, un material audio-video înregistrat, cu 

o durată de cca 5-6 minute, care să conțină prezentarea lucrării și/sau demonstrațiile 

practice, pentru a optimiza timpul petrecut în fața comisiei. Rămâne la latitudinea comisiei 

modul în care este folosit acest material. Posibila utilizare a acestuia nu exclude prezența 

candidatului precum și obligativitatea acestuia de a răspunde la întrebările adresate de către 

comisie. Este încurajată realizarea de filmulețe mai ales pentru demonstrațiile practice care 

nu pot fi ușor prezentate în fața comisiei prin partajarea ecranului sau prin intermediul 

camerei video. 

 

8. Prevederi finale 

Procedura se aplică și pentru susținerea examenului de absolvire a programelor de 

conversie profesională în informatică. 

Toate celelalte precizări rămân valabile conform metodologiilor/procedurilor adoptate de 

către Universitatea din Craiova și de către Facultatea de Științe. 

 


