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Procedura de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și 

master pentru anul universitar 2019-2020, în condițiile stării de urgență și a suspendării 

activităților didactice față în față,  

 

Examenul de licență la Departamentul de Psihologie Aplicată 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. 

 

Absolvenții de la specializarea Psihologie (în limba maghiară) și Psihopedagogie specială 

(în limba maghiară) vor susține Proba 1  urmată imediat de proba 2 în perioada: 29 iunie – 4 

iulie 2020, în aceeași sesiune video.  

Ambele probe ale examenului de licență, precum și prezentarea și susținerea disertației se vor 

desfășura online, în fața comisiei de examen, prin intermediul platformei Skype for Business, 

care permite transmiterea, recepționarea simultană (în direct) și înregistrarea conținutului 

audio-video a probelor.  Probele de concurs se înregistrează integral pentru fiecare absolvent 

în parte, și se arhivează electronic. 

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

Comisia de examen va elabora un set de subiecte pentru fiecare grupă de studenți,  fiecare 

subiect constând din două părți:  

- una vizând cunoștințele fundamentale și una  

- cunoștintele de specialite, la alegerea absolventului, din următoarele discipline: 

Psihologie organizațională, Psihologie școlara sau Psihologie clinică – pentru 

absolvenții de la specializarea Psihologie (în limba maghiară) respectiv 

Psihopedagogia deficienţilor de auz,  Logopedie, Psihopedagogia deficienţilor mintali 

– pentru absolvenții  specializării Psihopedagogie specială (în limba maghiară)  

și va alege în mod aleatoriu un subiect pentru fiecare candidat, în așa fel încât acesta să poată 

constata vizual caracterul aleatoriu al alegerii.  
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Candidatul va avea la dispoziție 5 minute pentru pregătirea răspunsului, 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.  

Candidatului i se vor aloca 10 minute pentru prezentarea răspunsului elaborat.  

Proba 2 al examenului de finalizare de studii, respectiv susținerea lucrării de licență se va 

desfășura online, după proba 1,  fiecare candidat având alocate cel puțin 10 minute pentru 

prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen.  

 

Examenul de finalizare a studiilor nivel masterat constă dintr-o singură probă:  

- prezentarea și susținerea disertației.  

Susținerea lucrării de disertație se va desfășura online,  în peroada: 29 iunie – 4 iulie 2020, 

fiecare candidat având alocat cel puțin 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute 

pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen.  

   

Mențiune:  

Notele acordate de membrii comisiei de examen vor fi numere întregi de la 1 la 10.   

Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate. 

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

 

 

Director Departament, 

Conf. univ. dr. Kiss Szidónia 

                              


