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Procedura de desfășurare a examenului de licență/absolvire, sesiunea iunie-iulie 2021
Pedagogie (IF), Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (IF și ID), Program conversie
profesională Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (ID)
1. Examenul de licență se va realiza online, pe platformele Microsoft Teams (IF) și
Microsoft Teams (ID/FR).
2. Examenul de licență/absolvire constă din două probe: a) proba 1: evaluarea cunoștințelor
fundamentale și de specialitate ; b) proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență.
Ambele probe ale examenului de licență/absolvire se vor desfășura online, în timp real, în
fața comisiei de examen, într-o singură apariție pe platformă.
3. În condițiile evaluării online, comisiile vor opera în cadrul unor subcomisii de evaluare.
4. Fiecare absolvent va fi examinat de o subcomisie formată din 3 evaluatori, stabiliți
conform componenței Comisiilor de susținere a licenței stabilite de departament și
avizate de Senatul Universității.
5. Distribuirea absolvenților pe subcomisii se va stabili după încheierea perioadei de
înscriere. Listele cu distribuția pe grupe, respectiv cu programarea orei de susținere a
examenului de licență, se vor afișa cu cel puțin 24 ore înainte de data susținerii
examenului pe siteul Departamentului de Științe ale Educației și pe platforma de susținere
a licenței.
6. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate se va face prin examen oral.
Comisia de examen va elabora un set de subiecte și va decide asupra reperelor de
evaluare. Subiectele vor fi alese în mod aleatoriu pentru fiecare candidat, astfel încât
candidatul să poată constata caracterul aleatoriu al alegerii. Candidatul va avea la
dispoziție timpul necesar pentru pregătirea răspunsului (maximum 15 minute), interval în
care nu va părăsi câmpul vizual al examinatorilor și nu se va consulta cu alte persoane.
Candidatului i se vor aloca 10 minute pentru prezentarea răspunsului elaborat. Candidații
care recurg la fraudă sau tentativă de fraudă dovedită vor fi eliminați din examen.
7. Fiecare candidat va intra pe platforma online cu 15 minute înainte de ora la care este
programat pentru examinare.
8. Susținerea lucrării de licență (proba 2) se va desfășura online, în aceeași sesiune video cu
evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (proba 1), fiecare candidat având
alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor
comisiei de examen. Proba 2 se va desfășura cronologic după proba 1.
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9. Notele acordate de membrii comisiei de examen vor fi numere întregi de la 1 la 10.
10. Examenul de licență se înregistrează integral pentru fiecare absolvent în parte și se
arhivează la nivel de facultate.
11. În cazul apariției unor probleme tehnice, se poate decide reprogramarea susținerii la o altă
oră sau zi.
12. Afișarea rezultatelor se va face conform Regulamentului privind organizarea și
desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat.
13. Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.
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