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ANUNȚ 

referitor la Procedura operațională pentru susţinerea examenului de licenţă  

în anul universitar 2019-2020 

 

COMUNICĂM: 

 

1. Pentru anul universitar 2019-2020, desfășurarea examenului de licență se realizează în modul online, 

pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvență și cu frecvență redusă. 

2. Examinarea pentru finalizarea studiilor de licență în modul online se va face prin utilizarea platformei 

Microsoft Teams, recunoscută la nivel instituţional. 

3. Procedura stabilită la nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi detaliază etapele tehnice de 

înscriere şi examinare pentru finalizarea studiilor de licență prin utilizarea platformei Microsoft Teams. 

Pe baza acesteia, având în vedere specificul facultăţii noastre, prezentăm următoarele:  

 

A. Înscrierea online a candidaţilor  

Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă se face conform structurii anului universitar 2019-

2020 pentru anii terminali, astfel: 

- la programul de studii Drept, cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, în perioada 06.07. – 10.07.2020 ora 

10; 

- la programul de studii Administraţie publică în perioada 13.07.- 17.07.2020 ora 10. 

Pentru înscrierea online a candidaţilor la examenul de licenţă, se parcurg următoarele etape: 

a) Candidatul trimite pe adresa de e-mail a secretariatului facultăţii următoarele documente: 

- formularul tipizat de înscriere la examenul de licență, completat cu datele  personale, fişa 

absolventului, fişa personală (documente semnate şi transmise în format digital), conform Anexei 

1 la prezentul anunţ. Absolvenţii programului de studii Drept vor completa la punctul 1) 

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate opțiunea de a susţine examenul la Drept 

civil (Drept substanțial și drept procesual) sau Drept penal (Drept substanțial și drept procesual); 
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- referatul profesorului coordonator pentru prezentarea și susținerea lucrării de licenţă în fața 

comisiei de examinare (document semnat de profesorul coordonator şi transmis în format digital), 

conform Anexei 2 la prezentul anunţ; 

- lucrarea de licenţă în format electronic (pdf); 

- declaraţia pe propria răspundere din care reiese că lucrarea nu este plagiată, (document 

completat, semnat şi transmis în format digital), conform Anexei 3 la prezentul anunţ; 

- copia scanată a chitanţei/dovezii de plată a taxei pentru susţinerea examenului de licenţă (500 

RON), de către absolvenţii formei de învăţământ cu frecvenţă redusă; 

- copia scanată a chitanţei/dovezii de plată a taxei pentru susţinere a examenului de licenţă (600 

RON) de către absolvenţii de serii vechi/an complementar de la forma de învăţământ cu 

frecvenţă; 

b) Dosarul electronic de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licenţă conţine şi Fişa 

absolventului, completată de către secretariatul facultăţii şi serviciile funcţionale ale Universităţii, 

document scanat. Absolvenţii care au datorii către serviciile universităţii (bibliotecă, finaciar, 

serviciul social/cămin) vor fi anunţaţi să se prezinte pentru a achita aceste datorii. 

c) Absolvenţii din alte centre universitare vor trimite scanat certificatul de competenţă lingvistică 

eliberat de instituţia de la care provin. 

d) Absolvenţii care vor promova examenul de licenţă au obligaţia ca în termen de 30 de zile 

de la data promovarii examenului să trimită la secretariat (prin poştă/curier/personal) două 

fotografii ¾, necesare întocmirii diplomei de licenţă. În caz contrar nu se va putea elibera 

diploma de licenţă. 

 

B. Desfăşurarea probelor  

Examenul de licenţă constă din două probe, după cum urmează:  

- proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 

- proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. 

Susținerea celor două probe pentru programul de studii universitare de licență ADMINISTRAȚIE 

PUBLICĂ - proba 1 ”Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate” și proba 2 

“Prezentarea şi susținerea proiectului de licență” - vor avea loc în zilele de 20, 21 și 22.07.2020, ora 

09
00

. 

Pentru programul de studii universitare de licență DREPT, cu frecvență și frecvență redusă, proba 1 

”Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate” va avea loc în data de 11.07.2020, ora 

12
00

 iar proba 2 “Prezentarea şi susținerea proiectului de licență” va avea loc în zilele de: 13, 14 și 

15.07.2020 ora 09
00

. 
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Proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

a) Pentru modalitatea de susținere a probei de evaluarea a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

în varianta test grilă, se va folosi platforma Microsoft Teams, care permite testarea în timp real a 

studentului. Etapele tehnice pentru conectare şi testare sunt detaliate în Anexa 3 a Hotărârii Senatului 

Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 87/2020 

(http://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2020/hotarare_senat_87_2020_Anexa5_ProcFinStudii2019-2020.pdf). 

b) Pentru modalitatea de susținere a probei de evaluarea a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

sub formă de examen oral, se va folosi platforma Microsoft Teams. Se vor înregistra integral atât 

întrebările adresate de comisie studentului cât și răspunsurile acestuia. Etapele tehnice pentru conectare 

şi testare sunt detaliate în Anexa 5 a Hotărârii Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 

87/2020 (http://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2020/hotarare_senat_87_2020_Anexa5_ProcFinStudii2019-

2020.pdf). 

 

Proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă se desfășoară sub formă de examen oral, pe 

platforma Microsoft Teams.  

Etapele tehnice pentru conectarea, prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă sunt detaliate în Anexa 5 a 

Hotărârii Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 87/2020 

(http://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2020/hotarare_senat_87_2020_Anexa5_ProcFinStudii2019-2020.pdf). De 

asemenea, Anexa 5 detaliază şi soluția software ce permite participarea în regim online, asigurându-se 

astfel caracterul public al prezentării. 

Examenul de licență se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii, indiferent 

de forma de învăţământ parcursă. 

Susținerea examenului de licență în variantă online va fi înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în 

parte și va fi arhivată la nivelul facultății. 

 

CONSILIUL FACULTĂŢII 
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