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PRECIZĂRI PRIVIND EXAMENUL DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE  

 
 La depunerea lucrărilor scrise de licenţă/disertaţie, care se va face cu minim 24 de 
ore înainte de susţinere, studentul: 
• va aduce la secretarul de comisie 1 exemplar tipărit din lucrarea de licenţă/disertaţie; 

• aprecierea conducătorului ştiinţific în original; 

• va trimite pe email-ul secretarului comisiei aprecierea conducătorului ştiinţific 
(semnată şi scanată) în format electronic (pdf cu protecţie la copiere).  

După susţinere, lucrările tipărite vor fi trimise la departamente/conducători ştiinţifici, iar 
forma electronică va fi arhivată la secretariatul facultăţii şi la secretarii de comisie. 
 
Pentru lucrarea de licenţă: 
 
La proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) prezentările vor fi aduse pe CD/stick dar 
şi trimise pe email-ul secretarilor de comisie până în ziua susţinerii lucrării de licenţă. 
Fiecare membru al comisiei va primi o fişă de evaluare care va conţine următoarele 
criterii (pentru fiecare criteriu se acordă o notă de la 1 la 10): 
 
a. Conţinutul lucrării (pondere 40%) va fi evaluat în funcţie de modul în care s-au 

respectat cerinţele impuse (număr de pagini, raport literatură/date experimentale, 
număr indicaţii bibliografice, font, spaţiere etc.), bibliografia parcursă, coerenţa între 
partea de literatură şi cea experimentală, concordanţa între obiectivele propuse şi 
partea experimentală. Nota finală a acestui criteriu va ţine cont de nota propusă de 
către îndrumător în formularul de apreciere a studentului cu pondere de 50%. 

 
b. Modul de prezentare (pondere 30%) vizează respectarea cerinţelor impuse (număr de 

slide-uri, timp de prezentare), modul de prezentare (prezentare liberă sau citit), 
aspectul şi conţinutul prezentării. 

 
c. Răspunsurile la întrebări (pondere 30%) vizează modul în care studentul răspunde 

întrebărilor puse de membrii comisiei. Întrebările vor fi cât mai aproape de ceea ce a 
lucrat studentul, astfel încât să se vadă dacă acesta a realizat singur experimentele şi 
în ce măsură şi-a însuşit noţiunile de bază din domeniul respectiv. 



Notele vor fi date doar de preşedinte şi de membrii comisiei. Nota finală va fi 
calculată prin medierea notelor date de membrii comisiei, cu două zecimale, fără 
rotunjire. Dacă îndrumătorul este membru al comisiei respective, nota acestuia nu 
va fi luată în considerare pentru calcularea notei finale.  
Dacă comisia constată că studentul nu şi-a efectuat partea experimentală, i se 
respinge lucrarea, iar cadrul didactic va fi sancţionat conform cartei universitare. 
 

Pentru lucrarea de disertaţie: 
 
La proba orală (susţinerea lucrării de disertaţie) prezentările vor fi aduse pe CD/stick 
dar şi trimise pe email-ul secretarilor de comisie până în ziua susţinerii lucrării de 
disertaţie.  
Lucrările vor fi însoţite de o fişă de evaluare a coordonatorului ştiinţific, în care să fie 
evidenţiate contribuţiile originale/modificările, faţă de datele de literatură, pe care le-a 
adus masterandul. Fiecare membru al comisiei va primi o fişă de evaluare care va conţine 
următoarele criterii (pentru fiecare criteriu se acordă o notă de la 1 la 10): 
 

a. Conţinutul lucrării (pondere 30%) va fi evaluat în funcţie de modul în care s-
au respectat cerinţele impuse (număr de pagini, raport literatură/date experimentale, 
număr indicaţii bibliografice, font, spaţiere etc.), bibliografia parcursă, coerenţa între 
partea de literatură şi cea experimentală, concordanţa între obiectivele propuse şi partea 
experimentală. Nota finală a acestui criteriu va ţine cont de nota propusă de către 
îndrumător în formularul de apreciere a studentului cu pondere de 50% . 
 

b. Modul de prezentare (pondere 20%) vizează respectarea cerinţelor impuse 
(număr de slide-uri, timp de prezentare), modul de prezentare (prezentare liberă sau citit), 
aspectul şi conţinutul prezentării. 
 

c. Răspunsurile la întrebări (pondere 20%) vizează modul în care studentul 
răspunde întrebărilor puse de membrii comisiei. Întrebările vor fi cât mai aproape de ceea 
ce a lucrat studentul, astfel încât să se vadă dacă acesta a realizat singur experimentele şi 
în ce măsura şi-a însuşit noţiunile de bază din domeniul respectiv. 
 

d. Originalitatea datelor (pondere 20%) vizează modul în care a obţinut 
rezultatele experimentale (acestea nu trebuie să fie strict o reproducere a datelor de 
literatură) şi modul de interpretare a rezultatelor. 
 

e. Diseminarea rezultatelor (pondere 10%) în care se ia în considerare dacă 
studentul a participat la sesiuni de comunicări, conferinţe, dacă are articole publicate. În 
cazul în care acestea nu există, se poate aduce un manuscris (în limba engleză) care să 
cuprindă rezultatele şi care să fie publicabil. 



 
Notele vor fi date doar de preşedinte şi de membrii comisiei. Nota finală va fi 
calculată prin medierea notelor date de membrii comisiei, cu două zecimale, fără 
rotunjire. Dacă îndrumătorul este membru al comisiei respective, nota acestuia nu 
va fi luată în considerare pentru calcularea notei finale.  

Dacă comisia constată că studentul nu şi-a efectuat partea experimentală, i se 
respinge lucrarea, iar cadrul didactic va fi sancţionat conform cartei universitare. 

 
 
 
 
 
 
 
 


