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INSTRUCȚIUNI PENTRU DESFAȘURAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ
Sesiunea februarie – martie
02 - 04 MARTIE 2021
AMBELE PROBE ALE EXAMENULUI DE LICENŢĂ VOR ÎNCEPE LA ORA
10.00.
1. Listele cuprinzând candidaţii (numarul matricol) care au dreptul să se prezinte la examenul
de licenţă se vor afișa cu 48 de ore înaintea examenului.
2. Data şi ora începerii primei probe precum şi repartizarea pe ore a candidaților vor fi afișate
cu 24 de ore înaintea începerii examenului.
3. Link-ul, Id-ul şi parola de acces, precum şi repartizarea pe ore a candidaților, vor fi aduse la
cunoștință (prin email) cu 24 de ore înaintea începerii examenului.
4. La examenul de licență online studenții se vor prezenta având o ținută corespunzătoare unui
examen, într-un spațiu adevcat și vor poziționa în asemenea manieră camera video încât
studentul să fie vizibil, să nu existe lumină din spate, pt o imagine bună.
5. Se stabilesc intervale de cate o oră, cu participarea a câte 10 studenți pentru fiecare oră, în
ordine alfabetică, cu mențiunea că vor fi admişi în camera virtuală câte 5 studenți simultan
6. Atenție!!! Accesati link-ul potrivit! Fiecărei comisii i se va repartiza un link de conectare.
Recomandăm folosirea căștilor cu microfon pentru o mai bună conexiune audio.
7. Studenții admişi în camera virtuală vor avea camera video pornită pe toată durata
examinării, fiind interzisă oprirea acesteia.
8. Denumirea contului ZOOM de pe care se vor conecta studenții este obligatoriu să reprezinte
numele ;i prenumele complet al studentului. După intrarea în examen, studentul îşi va scrie
numele complet, în chat-ul sesiunii.
9. Se va prezenta la începerea examinarii individuale carnetul de student sau cartea de
identitate.
10. Subiectele vor fi extrase de catre comisie, în mod aleatoriu și nu pot fi schimbate. Timpul
estimativ pentru a răspunde la cele două intrebări este de 6 minute (3 minute/întrebare).
11. Atenție! Se va înregistra examinarea pe toata durata acesteia. Examenul se desfășoară
exclusiv în direct, nefiind permisă înregistrarea susținerii de către absolvent și transmiterea
înregistrării membrilor comisiei.
12. Membrii comisiei au dreptul de a se asigura că în spațiul respectiv nu există alte mijloace de
comunicare/transmitere/accesare date și informații decât cele utilizate de candidat în timpul
examenului și nici alte mijloace de informare, indiferent de tipul acestora. Pentru exercitarea
acestei obligații, membrii comisiei îi pot solicita candidatului, atât înainte, cât și în timpul
examenului, clarificări cu privire la obiectele care ar reprezenta indicii rezonabile că pot fi
mijloace de informare.
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13. În timpul examenului, candidatului îi este interzis să dețină asupra sa sau în spațiul în care
susține examenul alte mijloace de informare și comunicare, cum ar fi: alte dispozitive
electronice de comunicare și transmitere date decât cele declarate și folosite în timpul
examenului, ceas, telefon, cărți, cursuri, notițe sau alte materiale a căror deținere în timpul
examenului nu a fost aprobată expres.
14. Se interzice în timpul susținerii de către candidat a examenului on-line:
- prezența/ accesul altei persoane în locul în care candidatul susține examenul;
- comunicarea cu altă persoană în afara membrilor comisiei;
- partajarea ecranului de către candidat (share screen) cu alte persoane în afara membrilor
comisiei;
- părăsirea de către candidat a spațiului în care susține examenul;
- întreruperea examenului;
- orice alte activități care pot conduce la fraudarea examenului;
- ieșirea candidatului de pe platforma online de susținere a examenului, fără acordul
membrilor comisiei de examinare.
15. La finalul examenului studentul se deconectează de la aplicația Zoom cu opțiunea Leave.
16. Dacă din motive tehnice (ex. pană de curent, lipsă conexiune internet, etc). candidatul nu
poate accesa spațiul virtual dedicat susținerii reprezentării, atunci acestuia i se va asigura un
singur alt interval orar în aceeași zi, stabilit de comun acord între membrii comisiei.
17. Reprogramarea susținerii și susținerea examenului va asigura candidatului condiții similare
de prezentare și de evaluare din partea comisiei desemnate anterior.
18. Pentru urgențe veți putea suna la numerele de telefon: 0264-432211; 0364-401057;
0745-583523

