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METODOLOGIE
privind organizarea şi desfăşurarea Examenului de Finalizare a Studiilor –
examene de Licenţă şi Disertaţie
la Facultatea de Matematică şi Informatică - Universitatea „Ovidius” din Constanţa
în sesiunile iunie-iulie şi septembrie 2015
Prezenta metodologie proprie a fost elaborată pe baza următoarelor documente:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare;
HG nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat;
OMECS nr. 3179/2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.
METODOLOGIE de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul
superior - examene de licenţă/diplomă şi disertaţie, în cadrul Universităţii „Ovidius” din
Constanţa începând cu anul universitar 2014-2015
Extrase din Procesele verbale al şedinţelor Consiliului Facultăţii de Matematică şi
Informatică, din datele de 14.01.2015 şi 06.04.2015.

Art. 1 Perioada de înscrieri la examenele de finalizare a studiilor la Facultatea de Matematică şi
Informatică este 29.06 - 05.07.2015 pentru sesiunea iunie-iulie şi 01.09-05.09.2015 pentru
sesiunea septembrie.
Art. 2 Perioada de susţinere a probelor de la examenele de finalizare a studiilor la Facultatea de
Matematică şi Informatică este 06 - 12.07.2015 pentru sesiunea iunie-iulie şi 10.09.2015 pentru
sesiunea septembrie.
Art. 3 Examenul de licenţă constă din 2 probe, după cum urmează:
a) Proba1: Proba de evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la examenul de
licenţă, se va susţine oral (2 subiecte la alegerea comisiei din cele 10 subiecte propuse de către
profesorul îndrumător) pentru toţi absolvenţii studiilor organizate în baza Legii învăţământului
nr. 84/1995, precum şi ai studiilor organizate în baza Legii nr. 288/2004;
b) Proba 2: Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă.
Art. 4 Criteriile de evaluare ale Probei 2 (Prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă) sunt
grupate în trei categorii: conţinutul lucrării, conţinutul prezentării şi susţinerea prezentării;
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a) Conţinutul lucrării poate fi evaluat după următoarele criterii: corectitudinea şi elocvenţa
demonstraţiei, originalitatea soluţiei, actualitatea referinţelor, respectarea formatului structurat
al lucrării, echilibrarea capitolelor, aplicabilitatea practică, sinteza informaţiilor, pertinenţa
concluziilor;
b) Conţinutul prezentării poate fi evaluat după următoarele criterii: rigoarea argumentaţiei,
relevanţa şi corectitudinea informaţiei, corectitudinea redactării şi a structurării prezentării,
originalitatea concepţiei, selectarea şi sinteza materialului bibliografic;
c) Susţinerea prezentării poate fi evaluată după următoarele criterii: claritatea şi vizibilitatea
prezentării, coerenţa şi rigoarea expunerii, calitatea exprimării, capacitatea de persuasiune,
sintetizarea corectă a informaţiilor esenţiale pentru încadrarea în timpul acordat;
Art. 5 Preşedintele fiecărei comisii de examen va stabili, împreună cu membrii comisiei respective,
grile de evaluare obiectivă a lucrărilor de licenţă, conform criteriilor de evaluare expuse la
Art.4.

Decan,
Conf. univ. dr. Eugen Zaharescu
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