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METODOLOGIE
privind organizarea şi desfăşurarea Examenului de Finalizare a Studiilor-examene de Licenta si
Disertatie la Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea „Ovidius” din Constanţa
în sesiunile iunie-iulie şi septembrie 2016
Prezenta metodologie proprie a fost elaborată pe baza următoarelor documente:
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi ulterioare;
H.G. 404/2006 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de masterat;
Ordinul nr. 3098/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a
examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.
5. Metodologia de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superiorexamene de licenta/diploma si disertatie, in cadrul Universitatii Ovidius din Constanta, incepand
cu anul universitar 2014-2015;
6. Extrase din Procesele verbale ale sedintelor Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică din
datele de 21.01.2016 si 16.05.2016.
1.
2.
3.
4.

Art 1. Perioada de inscriere la examenele de finalizare a studiilor la Facultatea de Matematica si
Informatica, Universitatea “Ovidius” din Constanta este 21-28 iunie 2016 pentru sesiunea din iunie-iulie si
12 septembrie 2016 pentru sesiunea din septembrie..
Art 2. Perioada de sustinere a probelor la examenele de finalizare a studiilor la Facultatea de Matematica si
Informatica este:
Sesiunea iunie –iulie:
9-10 iulie 2016, Licenta- Domeniul Matematica;
9-11 iulie 2016, Licenta- Domeniul Informatica;
14-15 iulie 2016, Masterat.
Sesiunea septembrie:
12 septembrie 2016, Inscrieri pentru toate programele de studii
14 septembrie 2016, Sustinerea probelor pentru toate programele de studii.
Art 3. Examenul de licenta consta din doua probe, dupa cum urmeaza:
a) Proba 1: Proba de evaluare a cunostintelor fundamentale si de specialitate de la examenul de licenta
se va sustine oral (2 subiecte la alegerea comisiei din cele 10 subiecte propuse de catre
profesorul indrumator) pentru toti absolventii
studiilor organizate in baza Legii

Invatamantului nr. 84/1995, precum si ai studiilor organizate in baza legii nr. 288/2004;
b) Proba 2: Prezentarea si sustinerea publica a lucrarii de licenta.
Art. 4. Examenul de disertatie consta dintr-o singura proba, si anume prezentarea si sustinerea lucrarii de
disertatie.
Art 5. Criteriile de evaluare ale Probei 2 (Prezentarea si sustinerea publica a lucrarii de licenta) si ale lucrarii
de disertatie sunt grupate in trei categorii: continutul lucrarii, continutul prezentarii lucrarii si sustinerea
prezentarii;
a) Continutul lucrarii poate fi evaluat dupa urmatoarele criterii: corectitudinea si elocventa demonstratiei,
originalitatea solutiei, actualitatea referintelor, respectarea formatului structurat al lucrarii,
echilibrarea capitolelor, aplicabilitatea practica, sinteza informatiilor, pertinent concluziilor;
b) Continutul prezentarii
poate fi evaluat dupa urmatoarele criterii: rigoarea argumentatiei,
relevant si corectitudinea informatiei, corectitudinea redactarii si a structurarii prezentarii,
originalitatea
conceptiei,
selectarea
si
sinteza
materialului
bibliografic;
c) Sustinerea prezentarii poate fi evaluata dupa urmatoarele criterii: claritatea si vizibilitatea prezentarii,
coerenta si rigoarea expunerii, calitatea exprimarii, capacitatea de persuasiune, sintetizarea corecta a
informatiilor esentiale pentru incadrarea in timpul acordat;
Art 6. Presedintele fiecarei comisii de examen va stabili, impreuna cu membrii comisiei respective, grille de
evaluare obiectiva a lucrarilor de licenta, conform criteriilor de evaluare expuse la Art 4.
Art 7. La inscrierea la examenul de licenta/disertatie, candidatii vor prezenta impreuna cu actele necesare la
inscriere si un CD cu fisierul PDF al lucrarii care sa fie functional si neparolat.
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