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LICENTA/DISERTATIE – ABSOLVENTI  
 

 

INFORMARE PREALABILĂ 

- Afișare liste finale cu absolvenții înscriși la examenul de licență/disertație pe site-ul FSE – 22.02.2021 

- Absolvenții vor fi înrolați in Classroom/uri dedicate – pe specializări si pe comisii  

- Pentru examenul de  

o licență vor fi generate 2 evenimente – proba scrisa + susținerea lucrării – link-urile evenimentelor vor 

fi postate pe Classroom 

o disertație va fi generat 1 eveniment – susținerea lucrării - link-ul evenimentului va fi postat pe 

Classroom 

- Pentru studenții care încearcă sa promoveze examenul prin frauda se aplica Normele legale in vigoare 

(conform Art. 26. din Regulamentul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu privind activitatea didactica si 

activitatea profesionala a studenților, nivel licență si master, in baza Sistemului european de credite 

transferabile (ECTS)  

- In cazul in care întâmpinați probleme tehnice pe durata probelor va rugam sa le comunicați telefonic la 

Decanatul Facultății - 0269/210375. 

 

Pentru fiecare probă, la începutul întâlnirii veți fi informați asupra modului de derulare a evenimentului:  

- evenimentul (examenul) este înregistrat audio și video;  

- conversația prin intermediul mesageriei asociate evenimentului va fi înregistrată; 

- toate înregistrările se vor stoca în directorul Drive asociat contului Google al departamentului și păstrate pe 

server timp de 3 ani.  

 

Legitimarea absolvenților se va face: 

- prin prezentarea în fața camerei a legitimației/carnetului/adeverinței de student și a actului de identitate și 

prin scrierea cuvântului PREZENT în spațiul destinat chat-ului 

- pentru proba scrisa: la începutul evenimentului – 25.02.2021 – orele 11.30 

- pentru proba orala: la momentul începerii prezentării lucrării in fața comisiei de examinare 

 

Pentru fiecare proba, pe canalul de mesagerie asociat evenimentului va fi postat mesajul: 

„Această întâlnire va fi înregistrată audio și video, împreună cu scriptul integral al schimbului de mesaje din canalul de 

chat, conform cu prevederile legale. Înregistrarea va fi salvată și păstrată timp de 3 ani calendaristici în arhiva 

electronică a facultății. Prin continuarea participării la acest examen vă dați acordul pentru înregistrarea și stocarea 

datelor”.  

Fiecare student, după citirea mesajului, va scrie în spațiul destinat chat-ului: DE ACORD  
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- in cazul probei scrise – înainte de începerea propriu zisa a probei, când se face prezența si legitimarea 

- in cazul probei orale – odată cu legitimarea, la momentul începerii prezentării lucrării in fața comisiei de 

examinare 

În cazul în care studentul nu este de acord cu condițiile prezentate, este exclus din examen, iar în procesul-verbal se 

va consemna acest lucru. 

 

A. PROBA SCRISĂ LICENȚĂ: 

 
- data si ora începerii probei scrise: 25.02.2021 orele 12.00 

- intrare in Meet: 25.02.2021 orele 11.30 

- durata probei este: 

o pentru specializările ECTS, MG si MK – 1 ora. La expirarea timpului de lucru se va bloca primirea 

formularelor de examen  

o pentru specializările CIG si FB – 1,5 ore. La expirarea timpului de lucru se va bloca primirea 

formularelor de examen  

- absolvenții au obligația ca la momentul conectării, anterior începerii examenului, să aibă camera deschisă și 

microfonul pornit 

- toți absolvenții înscriși vor avea camera video a computerului pornita pe durata desfășurării probei – astfel 

încât sa se asigure vizibilitatea feței (nu perete/tavan, frunte, etc.) 

- la examen veți avea nevoie de:  

o legitimație/carnet/adeverință de student + act de identitate 

o pix, foi, calculator, plan de conturi (CIG) 

o asigurarea accesului la tehnologie pe durata examenului 

▪ folosirea adresei de email instituționala 

▪ browser Chrome 

▪ solutie de back-up pentru device (desktop/laptop/tableta/telefon) si conexiunea la Internet 

- respectarea tuturor normelor si regulilor uzuale privind desfășurarea examenelor 

- după încheierea probei va fi afișat baremul de corectare a lucrărilor pe site-ul facultății 

- rezultatele probei scrise vor fi afișate pe site-ul FSE 

- eventualele contestații la proba scrisă vor fi transmise în intervalul postat la comunicarea rezultatelor, pe 

adresa economice@ulbsibiu.ro 

- comisia de contestații soluționează contestațiile formulate, iar rezultatele contestațiilor vor fi transmise 

individual absolvenților pe e-mail.  
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B. PROBA ORALĂ/SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE: 

 
- desfășurare proba orala: 

o Master – 26.02.2021 cu începere de la orele 10.00 – planificarea absolvenților – pe comisii si intervale 

orare – va fi afișată pe site FSE in 22.02.2021 

o Licenta – 26.02.2021 - planificarea absolvenților – pe comisii si intervale orare – va fi afișată pe site 

FSE in 22.02.2021. 

o Va rugam sa accesați meet/ul probei cu 15 min înainte de ora programata 

- absolvenții au obligația ca la momentul conectării, anterior începerii examenului, să aibă camera deschisă și 

microfonul pornit 

- toți absolvenții înscriși vor avea camera video a computerului pornita pe durata desfășurării probei astfel 

încât sa se asigure vizibilitatea feței (nu perete/tavan, frunte, etc.) 

- la examen veți avea nevoie de:  

o legitimație/carnet/adeverință de student + act de identitate 

o asigurarea accesului la tehnologie pe durata examenului 

▪ folosirea adresei de email instituționala 

▪ browser Chrome 

▪ solutie de back-up pentru device (desktop/laptop/tableta/telefon) si conexiunea la Internet 

- respectarea tuturor normelor si regulilor uzuale privind desfășurarea examenelor 

- Președintele comisiei invită absolvenții, conform programării, să-și prezinte lucrările și să distribuie spre 

vizualizare materialul aferent  

- La finalul prezentării comisia adresează întrebări ce vor fi consemnate în PV  

- Nota va fi comunicată individual absolventului prin corespondență privată (pe adresa de email instituționala) 

 

 

 

Succes!  

 

 

 

 

 


