
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Anexă la Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de 

finalizare a studiilor 2021 la Facultatea de Biologie și Geologie 

 

 În baza Anexei 3 la Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de 

finalizare a studiilor nivel licență și masterat aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 17908 din 

14.12.2020, Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor 

la Facultatea de Biologie și Geologie va fi completat cu următoarele prevederi valabile până la 

reluarea activităților didactice față în față: 

1. Cele două probe ale examenului de licență/diplomă precum și prezentarea și 

susținerea disertației se vor desfășura online, în timp real, în fața comisiei de examen. Fiecare 

comisie de licență alege platforma pe care dorește să lucreze și mai alege încă una de rezervă. 

Cu minim o săptămână înainte de examen, comisiile informează candidații ce platforme vor fi 

utilizate. 

2. Susținerea în varianta online a celor două probe ale examenului de licență/diplomă 

precum și susținerea online a lucrării de disertație se înregistrează integral, pentru fiecare 

absolvent în parte și se arhivează la nivel de facultate. 

3. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (din cadrul examenului de 

licență) se va face prin examen oral, susținut în limba în care s-a studiat.  

4. Pentru proba de Evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul 

examenului de licență se fac următoarele precizări: 

a) comisiile aferente specializărilor aparținând Departamentului de Biologie 

moleculară și Biotehnologie (linia română), Departamentului de Ecologie și Taxonomie (linia 

română) și Departamentului de Geologie (linia română), vor formula un număr de minim 3 și 

maxim 6 subiecte/întrebări din domeniul din care este lucrarea de licență a studentului. 
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Comisia de examen va alege în mod aleatoriu un subiect pentru fiecare candidat, așa încât 

acesta să poată constata vizual caracterul aleatoriul al alegerii. 

b) comisiile aferente specializărilor Departamentului de Biologie și Ecologie a liniei 

maghiare vor formula un număr de 2-5 subiecte din fiecare disciplină/tematică, din care 

studentul va alege aleatoriu un subiect.  

c) comisia aferentă Departamentului de Geologie (linia maghiară) va elabora un număr 

de 15 subiecte din care studentul va alege aleatoriu un subiect.  

d) candidatului i se vor aloca 10 minute pentru prezentarea răspunsului elaborat și 

răspunsurile la întrebările comisiei. 

e) rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate. 

5. Susținerea lucrării de licență/diplomă se va desfășura online, fiecare candidat având 

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

comisiei de examen. 

6. Susținerea lucrării de disertație se va desfășura online, fiecare candidat având 

alocate 15 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor 

comisiei de examen. 

7. Examenele de finalizare a studiilor nivel licență și masterat se vor desfășura după 

calendarul propus inițial și aprobat de Rectorat prin structura anului universitar 2020-2021. 

8. La Facultatea de Biologie și Geologie, cele două probe ale examenului de 

licență/diplomă se vor desfășura în data de 28 iunie 2021 pentru toate specializările din 

facultate.  

9. Prezentarea și susținerea lucrării de disertație se vor desfășura asfel: 

 - în data de 28 iunie 2021 la specializarea Geologie aplicată 

 - în data de 29 iunie 2021 pentru specializările Biologie medicală – linia română, 

Biotehnologie moleculară, Ecologie sistemică și conservare, Biologie medicală – linia 

maghiară, Ecologie terestră și acvatică. 

 - în data de 3 iulie 2021 pentru specializările Științele nutriției (ID), Managementul 

calității în laboratoarele biomedicale (ID).  

10. În situația în care un candidat nu poate 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. Comisiile de licență, respectiv Comisiile de disertație vor afișa pe pagina de internet 

a Facultății programarea studenților la fiecare dintre comisii, ziua și intervalul orar de 

examinare al studenților, respectiv modalitatea de reprogramare, cu 24 de ore înainte de 

prima zi de examinare. 

12. Pentru a se înscrie la examenul de licență/diplomă/disertație, candidații vor 

încărca sau vor trimite electronic, toate documentele prevăzute în Regulamentul universității 

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

semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF, la adresa de mail sau pe aplicația pentru 

înscrierea la examenul de finalizare de studii licență/master, care vor fi anunțate pe site-ul 

facultății la înainte de începerea perioadei de înscrieri.  

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.  

Documentele care trebuie depuse de candidați sunt: 

a) Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență/diplomă: 

- 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);  

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

b) Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de disertație: 

- 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); 

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

c) Toate formularele vor fi descărcate de pe site-ul facultății de pe pagina dedicată 

finalizării studiilor. 

13. Atunci când situația la nivel național sau local se va îmbunătății și va permite 

reluarea activităților didactice față în față, prevederile prezentei hotărâri își vor înceta 

valabilitatea, aplicându-se integral Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului 

de licență la Facultatea de Biologie și Geologie. 

 

 
 

           DECAN, 
Prof.dr. Manuela BANCIU 


