
PRECIZĂRI PRIVITOARE LA SUSȚINEREA PE PLATFORMA E-LEARNING A EXAMENULUI DE 

LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE – SESIUNEA IULIE 2020 

 

Având în vedere contextul situației epidemiologice internaționale determinate de  

răspândirea Coronavirusului SARS –COV-2 și măsurile excepționale adoptate la nivel 

național, conform HS nr.4/13 mai 2020 și a HCF nr.39  din data de 28 mai 2020,  s-a 

hotărât modalitatea  de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor 

universitare la Facultatea de Drept, astfel: 

Examenul de licență constă într-o probă: Prezentarea și susținerea lucrării de licență care 

se va desfășura online, pe platforma e-learning a universității. 

Iar 

Examenul de disertație constă într-o probă: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație 

care se va desfășura online, pe platforma e-learning a universității. 

Pentru susținerea astfel a acestor examene, studenților/absolvenților li se aduc la 

cunoștință următoarele: 

1. Pentru cei care susțin examenul de licență, în perioada 09 iunie – 13 iunie 2020,  în cursul 

„Examen de licență” vor încărca următoarele documente: *lucrare de licență (salvată în 

format pdf), *prezentarea Power Point a lucrării de licență (salvată în format pdf.); 

*consimțământul pentru înregistrarea evaluării online (scanată cu semnătura 

candidatului); *declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de licență 

(scanată cu semnătura candidatului); *referatul de evaluare a coordonatorului lucrării 

(semnat de candidat și de cadrul didactic, scanat).  

Acestea se vor încărca, astfel precum este menționat și în anunțul pentru înscrierea la 

examenul de licență, salvate după cum urmează: *Nume și prenume_Lucrare 

licenta_ZI/IFR (se va alege abrevierea formei de învățământ absolvite - exemplu: Ionescu 

Aurel_Lucrare de licenta_ZI); *Nume și prenume_Prezentare PPT_ZI/IFR (se va alege 

abrevierea formei de învățământ absolvite – exemplu: Ionescu Aurel_Prezentare PPT_ZI); 

*Nume și prenume_Consimtamant_Zi/IFR (se va alege abrevierea formei de învățământ 

absolvite – exemplu: Ionescu Aurel_Consimtamant_ZI); *Nume și 



prenume_Declaratie_ZI/IFR (se va alege abrevierea formei de învățământ absolvite – 

exemplu: Ionescu Aurel_Declaratie_ZI); *Nume și prenume_Referat_ZI/IFR (se va alege 

abrevierea formei de învățământ absolvite – exemplu: Ionescu Aurel_Referat_ZI). 

2. Pentru cei care susțin examenul de disertație, în perioada 15 iunie – 18 iunie 2020, în 

cursul „Examen de disertație” vor încărca următoarele documente: *prezentarea Power 

Point a lucrării de disertatie (salvată în format pdf.); *consimțământul pentru înregistrarea 

evaluării online (scanată cu semnătura candidatului); *declarația pe proprie răspundere 

privind originalitatea lucrării de disertație (scanată cu semnătura candidatului); *referatul 

de evaluare a coordonatorului lucrării (semnat de candidat și de cadrul didactic, scanat). 

Acestea se vor încărca, astfel precum este menționat și în anunțul pentru înscrierea la 

examenul de disertație, salvate după cum urmează: *Nume și prenume_Lucrare 

disertatie_DPA/LECJ/SIDIE/SPA (se va alege abrevierea masteratului absolvit - exemplu: 

Ionescu Aurel_Lucrare de disertatie_DPA); *Nume și prenume_Prezentare 

PPT_DPA/LECJ/SIDIE/SPA (se va alege abrevierea masteratului absolvit – exemplu: 

Ionescu Aurel_Prezentare PPT_DPA); *Nume și 

prenume_Consimtamant_DPA/LECJ/SIDIE/SPA (se va alege abrevierea masteratului 

absolvit – exemplu: Ionescu Aurel_Consimtamant_DPA); *Nume și 

prenume_Declaratie_DPA/LECJ/SIDIE/SPA (se va alege abrevierea masteratului absolvit 

– exemplu: Ionescu Aurel_Declaratie_DPA); *Nume și 

prenume_Referat_DPA/LECJ/SIDIE/SPA (se va alege abrevierea masteratului absolvit – 

exemplu: Ionescu Aurel_Referat_DPA) 

3. Pentru cei care susțin examenul de licență, precum și pentru cei care susțin examenul de 

disertație – este necesar să fie dotați cu device-uri electronice care să aibă camere video 

pentru a-și susține examenul, fiind obligatorie activarea camerei video de candidați pe 

parcursul susținerii probei. 

4. Programarea absolvenților pentru susținerea probei specifice de la examenul de licență 

sau de la examenul de disertație, precum și orice alte informații, dacă este cazul, vor fi 

aduse la cunoștința candidaților prin intermediul platformei e-learning și a Intranet-ului, 

după caz. 



5. Prezentarea Power Point (ppt) a lucrării de licență/lucrării de disertatie trebuie să 

corespundă unor cerințe precizate în documentul intitulat „Cerințe prezentare 

ppt_licenta_disertatie_2020”. 


