
 1 din 12 

 

 
 

 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 

 

 

 

PROCEDURĂ 

 

 

pentru aplicarea prevederilor 

 

 

REGULAMENTULUI ȘI PROCEDURII UEB 

 

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

 

EXAMENELOR DE LICENȚĂ/DIPLOMĂ ȘI DISERTAȚIE 

 

     

în anul universitar 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUCUREŞTI 

2021  



 2 din 12 

 

1. SCOP 

Prezenta procedură a Facultății de Psihologie, denumită în continuare procedura facultății, 

particularizează la domeniul său specific Regulamentul și Procedura privind organizarea și 

desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor în condițiile situației extraordinare generate de 

pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, precum și necesitatea limitării efectelor negative 

determinate de aceasta. Aceasta respectă hotărârile din 18.06.2020 ale Senatului Universității 

Ecologice din București (UEB) care a decis modificarea și completarea prevederilor 

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație, 

revizuit în ședințele din 20.02.2020, 18.06.2020 și 22.04.2021 și adoptarea unei proceduri ca 

anexă a Regulamentului. 

Scopul acestei proceduri este de a stabili modul în care se organizează și desfășoară 

examenele de finalizare a studiilor universitare în anul universitar 2020-2021, în cadrul 

Universității Ecologice din București.  

 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Procedura se aplică în cadrul Facultății de Psihologie pentru examenele de finalizare a 

studiilor universitare în sesiunile iulie 2021, respectiv februarie 2022. 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

 Documentele de referință sunt prevăzute în Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație, denumit în continuare Regulament și 

Procedura anexă a Regulamentului, denumită în continuare Procedura, așa cum au fost adoptate 

în ședința Senatului UEB din 22.04.2021. 

 

4. DESCRIEREA PROCEDURII 

 

4.1. În baza autonomiei universitare și în conformitate cu prevederile art. I pct.1 și 2 

ale OMEC nr. 4206/2020, cu respectarea calității actului didactic și asumarea răspunderii 

publice, pentru anul universitar 2020-2021 probele examenului de licență/diplomă, precum și 

susținerea lucrării de disertație se pot desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de 

către senatul universitar și cu condiția ca universitatea să pună la dispoziția facultății o platformă 

electronică adecvată. 

4.2. Susținerea examenelor de finalizare a studiilor în varianta „față în față” se va 

desfășura conform prevederilor generale cuprinse în Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație în anul universitar 2019-2020. 

4.3. Susținerea în varianta on-line va fi înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în 

parte, și arhivată la nivelul facultății, având suportul tehnic asigurat de universitate. 

4.4. (1) Examenele de finalizare a studiilor pe care le organizează Facultatea de 

Psihologie în sistem on-line, la toate programele de studii, se desfășoară în aceleași condiții 

pentru toți absolvenții, indiferent de forma de învățământ parcursă. 

 (2) Acceptarea susținerii online a examenului de licență/disertație implică acordul 

candidatului ca pe întreaga durată a comunicării în direct să fie monitorizat audio și video de 

către membrii comisiei. 

 (3) Monitorizarea însemnă înregistrarea prin intermediul camerei web, prelucrarea și 

stocarea imaginii, vocii și spațiului în care susține examenul.  
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 (4) Examenul de prezentare și susținere a lucrării de licență/disertație este public, iar prin 

participare candidații își exprimă implicit consimțământul pentru înregistrarea prezentării pe 

platformă și vizionarea acesteia de o terță persoană interesată. 

 (5) Nici o terță persoană nu are dreptul să înregistreze sau să obțină de la facultate o copie 

a înregistrării prezentării.  

 (6) Acest tip de prelucrare a datelor este necesară în executarea contractului de studii și 

respectării, de către părți, a obligațiilor legale și contractuale aplicabile pentru susținerea 

examenului de licență/disertație.  

 (7) Comisiile de examen vor asigura un cadru adecvat desfășurării examenului de 

licență/disertație, prin asigurarea unui mediu corect, a liniștii necesare, a posibilității egale de 

exprimare și prezentare pentru toți candidații.  

(8) Condițiile generale de desfășurare online a examenului de licență/disertație  sunt 

următoarele: 

a) toți participanții la examenul de licență/disertație, respectiv cadrele didactice și 

candidații, vor dispune de conexiune la Internet, cameră video și microfon, aplicația de 

videoconferință Zoom (zoom.us), acces la sesiunea dedicată examenului de 

licență/disertație. 

b) înainte de începerea examenului, fiecare candidat are obligația de a se identifica prin 

prezentare în fața camerei video a cărții de identitate, și de a arăta în direct, prin 

intermediul camerei video spațiul în care va susține examenul; 

c) dacă din motive tehnice - ex. pană de curent, lipsă conexiune internet, candidatul nu 

poate accesa spațiul virtual dedicat susținerii probelor de examen sau dacă în timpul 

susținerii probelor este nevoit să abandoneze procesul, atunci acestuia i se va asigura 

un singur interval orar în aceeași zi, cuprins în intervalul alocat examenului de 

licență/disertație, beneficiind de condiții similare de prezentare și evaluare din partea 

aceleiași comisii. 

(9) La încheierea susținerii evaluării, candidații vor părăsi aplicația pentru a lăsa comisia 

de examen să delibereze și să acorde notele. 

(10) Rezultatele probelor specifice examenelor de licență/disertație se vor afișa pe pagina 

web și la avizierul facultății, în cel mult 24 de ore de la finalizarea evaluării. 

 (11) Sesiunea online de susținere a examenului de licență/disertație a fiecărui candidat va 

fi înregistrată integral audio-video, toate înregistrările fiind arhivate în cadrul facultății în regim 

de confidențialitate.  

 (12) Înregistrarea sesiunii online este realizată prin suportul tehnic pus la dispoziție de 

universitate.  

 (13) Examenul se desfășoară exclusiv în direct, nefiind permisă înregistrarea susținerii de 

către candidat și transmiterea înregistrării către membrii comisiei. 

 (14) Lista candidaților înscriși, programarea lor la susținerea examenului și datele de 

acces la sesiunea online a examenului se transmit în format electronic candidaților, membrilor 

comisiei și îndrumătorilor, după caz, cu minimum 12 ore înainte de începerea examenului.  

 (15) Pentru susținerea examenului online, candidații trebuie să dispună de carnet de 

student/act de identitate, calculator/laptop/tabletă, conexiune internet, echipamente pentru 

comunicare audio-video.  

 (16) Fiecare candidat are obligația de a declara pe propria răspundere mijloacele de 

comunicare pe care le va folosi în timpul examenului.  

 (17) Înainte de începerea examenului candidatul are obligația de a se identifica, prin 

prezentarea în fața camerei video, a cărții de identitate sau a carnetului de student și să transmită 

în direct, prin intermediul camerei video, spațiul în care acesta va susține examenul.  

 (18) Membrii comisiei au dreptul de a se asigura că în spațiul respectiv nu există alte 

mijloace de comunicare/transmitere/accesare date și informații, indiferent de tipul acestora, iar 

pentru exercitarea acestui drept, membrii comisiei pot solicita candidatului, atât înainte, cât și în 
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timpul examenului, clarificări cu privire la obiecte care ar prezenta indicii rezonabile că ar putea 

constitui mijloace de informare. 

 (19) Candidatul își asumă răspunderea cu privire la corectitudinea utilizării spațiului în 

care susține examenul. 

 (20) Candidatului îi este interzis să dețină, asupra sa sau în spațiul și în timpul în care 

susține examenul, alte mijloace de informare și comunicare decât cele declarate și aprobate 

expres, și care pot  constitui elemente de fraudare - ex. cărți, cursuri, notițe etc. 

(21) În timpul susținerii examenului sunt interzise: 

a) prezența/accesul altei persoane în spațiul în care candidatul susține examenul; 

b) comunicarea,  verbal sau pe chat, cu altă persoană în afară de membrii comisiei; 

c) partajarea ecranului (share screen) de către candidat cu alte persoane în afara 

membrilor comisiei; 

d) părăsirea de către candidat a spațiului în care susține examenul; 

e) întreruperea examenului;  

f) orice alte activități care pot conduce la fraudarea examenului.  

(22) În vederea prezentării și susținerii lucrării de licență/disertație, candidați vor elabora 

o prezentare sintetică a acesteia, în format .ppt, pe care o vor pune la dispoziția comisiei de 

examen cu minimum 48 ore înaintea susținerii publice, conform condițiilor precizate în 

programarea susținerii. 

(23) Secretarul comisiei afișează programarea susținerii lucrărilor și link-ul Zoom dedicat 

susținerii online a lucrărilor cu cel puțin 12 ore înainte de data programată pentru susținere. 

(24) Prezentarea și susținerea lucrării/disertației se desfășoară după cum urmează: 

a) candidatul va fi prezent în sala de așteptare Zoom cu cel puțin 30 minute înainte de ora 

programată; 

b) după ce primește acceptul comisiei, candidatul prezintă acesteia actul de identitate; 

c) după permisiunea comisiei, candidatul prezintă, în maximum 10 minute, sinteza lucrării 

în format .ppt, utilizând opțiunea Share screen (partajare ecran) pentru a face vizibilă 

prezentarea în format electronic tuturor membrilor comisiei; 

d) candidatul va răspunde, în continuare, timp de maximum 5 minute, la întrebările 

referitoare la conținutul lucrării adresate de către membrii comisiei. 

 (25) Pe baza prezentării și susținerii sintezei lucrării de licență/disertație, a răspunsurilor 

la întrebări și a prezentării practice, candidatul va fi notat conform Regulamentului și Procedurii, 

membrii comisiei luând în considerare următoarele: 

a) raportul de evaluare a conducătorului științific, care împreună cu studenții îndrumați vor 

analiza temele lucrărilor de licență/disertație și le vor adapta, acolo unde este necesar, 

pentru a putea fi elaborate în condițiile impuse de pandemia Covid-19; 

b) conținutul lucrării (structurarea capitolelor, gradul și maniera de utilizare a surselor 

bibliografice, dezvoltarea teoretică a temei, partea aplicativ-metodologică, aparatul 

statistic al argumentării, contribuțiile originale, modul de finalizare a temei, gradul de 

independență în elaborarea lucrării);  

c) modul de prezentare (abilitățile de sintetizare, claritatea prezentării, fluența și 

corectitudinea exprimării, folosirea adecvată a termenilor științifici, calitatea și relevanța 

informațiilor din prezentare, răspunsurile la întrebări - completitudine, concizie); 

d) aprecierea se va realiza astfel:  

 - criteriul a) se va aprecia cu 1 punct din oficiu; 

 - criteriul b) se va aprecia cu  4,5 puncte (0,50 x 9 = 4,5); 

 - criteriul c) se va aprecia cu 4,5 puncte ( 0,50 x 9 = 4,5). 

 (3) Se recomandă ca prezentarea să conțină următoarele: 

a) între 10-15 slide-uri, în funcție de timpul alocat; 

b) slide-urile să fie numerotate, să nu conțină prea mult text, să aibă o imagine de fundal 

într-o culoare sau model care să nu îngreuneze citirea textului, să nu aibă animație în 

slide-uri sau între slide-uri; 
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c) candidații să nu citească ad-literam informația de pe slide; 

d) structura prezentării să fie realizată astfel: 

- 1 slide titlu, care va conține antetul (denumirea universității, facultății, domeniul de 

studii,  specializarea); 

- 1 slide cu structura lucrării; 

- 1-2 slide-uri cu problematica teoretică (principii, legități, teorii etc.); 

- 6-8 slide-uri privind metodologia cercetării (obiectivele; ipotezele; lotul de cercetare; 

desingul cercetării; instrumente utilizate în cercetare; rezultatele cercetării; 

demonstrarea ipotezelor - valori ale corelațiilor, diferențelor de medii, testelor de 

semnificație etc.; prezentarea unor grafice, tabele, scheme pentru a facilita 

înțelegerea, după caz); 

- 1slide de concluzii; 

- 1 slide cu reperele bibliografice considerate de candidat ca fiind relevante pentru 

lucrare. 

4.5. Pentru anul universitar 2020-2021, Facultatea de Psihologie organizează 

susținerea examenelor de licență/diplomă sau disertație în două sesiuni, dintre care o sesiune în 

iulie 2021, iar a doua sesiune în luna februarie 2022, conform calendarului stabilit de consiliul 

facultății și aprobat de senatul universitar. 

4.6. Examenul de licență va consta din 2 probe: 

a) proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – examen oral; 

b) proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență/diplomă – examen oral. 

4.7. Examenul de disertație va consta în prezentarea și susținerea lucrării de disertație. 

4.8. (1) Pentru susținerea on-line a probei orale de evaluare a cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate vor fi avute în vedere următoarele aspecte: 

a) comisia/comisiile de examen va/vor elabora seturi conținând subiecte din fiecare 

categorie, în număr mai mare cu cel puțin 10% decât numărul candidaților înscriși 

la examen; seturile/subiectele vor fi  numerotate de la 1 la n și vor avea înscrisă 

categoria, dacă  va fi cazul;  

b) fiecare candidat va alege, în mod aleatoriu, un set de subiecte, iar comisia va avea 

obligația să îi asigure constatarea vizuală a caracterului alegerii și conținutul 

subiectelor; 

c) extragerea unui set de subiecte este unică; 

d) candidatul va avea la dispoziție timpul necesar optim pentru pregătirea răspunsului, 

interval în care nu va părăsi câmpul vizual al examinatorilor și nu se va consulta cu 

alte persoane, neavând relevanță faptul că acestea se află în aceeași încăpere sau 

comunică la distanță de acesta;  

e) candidatului i se vor aloca cel puțin 10 minute pentru prezentarea răspunsului 

elaborat și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen; 

f) rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate; 

g) orice fraudă sau tentativă de fraudă, dacă au fost dovedite, determină eliminarea din 

examen a candidatului; 

h) accesul candidatului la susținerea probelor examenelor on-line va fi condiționat de 

identificarea acestuia în fața comisiei prin prezentarea unui act de identitate valabil. 

 (2) Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate se efectuează, în cazul 

probelor online, de către comisii de notare formate din minimum trei membri. 

 (3) Prezentarea și susținerea lucrării de licență se vor efectua oral, în sistem online, și se 

vor evalua de către comisia de examen. 
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 (4) Comisia poate funcționa și în prezența majorității simple a membrilor 

acesteia/acestora. 

  (5) Probele examenului de licență organizate online se vor desfășura în timp real, în 

prezența și în același moment a subcomisiilor/comisiilor de examen specifice fiecărei probe și a 

examinatului. 

4.9. (1) Desfășurarea examenului de licență presupune că: 

a) în cazul susținerii a două probe, va avea loc, de regulă, în două zile consecutive; 

b) în cazul în care susținerea lucrării de licență este considerată proba 2 aceasta se va 

putea desfășura după promovarea primei probe și aflarea rezultatului obținut de 

către candidat. 

 (2) Detaliile tehnice ale probei 1 - probă orală a examenului de licență se referă la: 

a) modul de redactare a setului de subiecte; 

b) modul evaluare și notare a răspunsurilor la proba orală 1; 

c) modul de desfășurare a examenului online la proba orală 1. 

 (3) Modul de redactare a setului de subiecte la proba 1 se prezintă astfel: 

a) subiectele vor fi formulate din tematica, bibliografia și modelele de întrebări pentru 

susținerea examenului de licență, care au fost publicate pe site-ul web al facultății cu 

cel puțin 6 luni înainte de data susținerii examenului de licență. 

b) setul de subiecte, pentru fiecare candidat, va fi format din două subiecte, dintre care un 

subiect din categoria cunoștințe fundamentale și un subiect din categoria cunoștințe de 

specialitate. 

c) fiecare subiect prezintă ca sarcină de rezolvare următoarele două subpuncte: 

 - identificarea unui singur concept corect la o întrebare cu patru variante de răspuns; 

 - definirea, explicarea și interpretarea conceptului identificat. 

 (4) Modul de evaluare și notare a setului de subiecte la proba 1 se prezintă astfel: 

a) Modul de evaluare a fiecărui subiect al setului va fi apreciat cu puncte de la 0 la 10, 

după cum urmează: 

- 0 la 9 puncte maximum pentru răspunsuri; 

- 1 punct din oficiu. 

b) Modul de notare a fiecărui subiect al setului se prezintă astfel: 

- identificarea conceptului - maximum 2 puncte; 

      - definirea, explicarea și interpretarea conceptului identificat - maximum 2,5 puncte; 

  - din oficiu - 0,5 puncte; 

  - total subiect - maximum 5 puncte. 

c) Modul de notare a setului de subiecte se prezintă astfel: 

 - identificarea conceptelor - maximum 4 puncte; 

  - definirea, explicarea și interpretarea conceptului identificat - maximum 5 puncte; 

  - din oficiu - 1 punct; 

  - total set de subiecte - maximum 10 puncte. 

d) Formula de calcul a notei finale la proba 1 se prezintă astfel: 

 

TPS11 + TPS12 = TPS1 + PO1 = NS1 

P11 + P12 = P1 + 0,5 = P1+0,5 

TPS21 + TPS22 = TPS1 + PO2 = NS2 

P21 + P22 = P2 + 0,5 = P2+0,5 

NF = P1+P2+PO 

VNF = NS1+ NS2 

 

unde:  

  - TPS11 = total puncte subiect 1 sarcina 1  

  - TPS12 = total puncte subiect 1 sarcina 2 
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  - TPS1  = total puncte subiect 1 sarcina 1+ sarcina 2  

  - P11   = puncte obținute la subiectul 1 sarcina 1 

  - P12  = puncte obținute la subiectul 1 sarcina 2 

  - P1  = puncte obținute la subiectul 1 sarcina 1+ sarcina 2 

  - PO1   = 0,5 puncte din oficiu pentru subiectul 1 la  sarcina 1+ sarcina 2 

  - NS1 = notă subiect 1 

  - TPS21 = total puncte subiect 2 sarcina 1  

  - TPS22 = total puncte subiect 2 sarcina 2 

  - TPS2  = total puncte subiect 2 sarcina 1+ sarcina 2  

  - P21  = puncte obținute la subiectul 2 sarcina 1 

  - P22 = puncte obținute la subiectul 2 sarcina 2 

  - P2  = puncte obținute la subiectul 2 sarcina 1+ sarcina 2 

  - PO2   = 0,5 puncte din oficiu pentru subiectul 2 la  sarcina 1+ sarcina 2 

  - PO  = 1 punct din oficiu 

  - NS2 = notă subiect 2 

  - NF = nota finală 

  - VNF = valoarea notei finale 

   

Exemplul 1: 

 

TPS11 + TPS12 = TPS1 + PO1 = NS1 

2 + 2,5 = 4,5 + 0,5 = 4,5+0,5 

TPS21 + TPS22 = TPS1 + PO2 = NS2 

2 + 2,5 = 4,5 + 0,5 = 4,5+0,5 

NF = 9+1=10 

VNF = 5+5=10 

 

Exemplul 2: 

 

TPS11 + TPS12 = TPS1 + PO1 = NS1 

0 + 1 = 1 + 0,5 = 1,0+0,5 

TPS21 + TPS22 = TPS1 + PO2 = NS2 

0 + 1 = 1 + 0,5 = 1,0+0,5 

NF = 2+1= 3 

VNF = 1,5+1,5=3 

 

Exemplul 3: 

 

TPS11 + TPS12 = TPS1 + PO1 = NS1 

2 + 0 = 2 + 0,5 = 2,0+0,5 

TPS21 + TPS22 = TPS1 + PO2 = NS2 

2 + 0 = 2 + 0,5 = 2,0+0,5 

NF = 4+1=5 

VNF = 2,5+2,5=5 

 

 (5) Modul de desfășurare a examenului online la proba orală 1 presupune un complex de 

măsuri și activități detaliate,  după cum urmează: 

 a) Universitatea pune la dispoziția facultății platforma online Zoom necesară desfășurării 

probei orale 1, respectiv evaluarea și notarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate; 

 b) comisia/comisiile de examen va/vor fi instruită/instruite de departamentul IT cu privire 

la utilizarea platformei Zoom și care va asigura suportul tehnic pe toată perioada evaluării; 
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 (c) comisia/comisiile de examen va/vor fi instruite de Departamentul Psihologie și 

Științele Educației cu privire la activitatea de organizare și desfășurarea a examenului de 

finalizare a studiilor universitare de licență cu cel puțin 2 zile înainte de data stabilită pentru 

evaluare; 

 (d) instruirea comisiei/comisiilor de examen presupune organizarea, desfășurarea și 

implementarea următoarelor tipuri de activități: 

- întocmirea, redactarea și prezentarea seturilor de subiecte; 

- realizarea formularelor de corectare pentru fiecare membru al comisiei; 

- întocmirea documentelor specifice desfășurării examenelor de finalizare (lista de 

prezențe, formulare de notare, centralizatoare, liste de prezentare pe pagina web și la 

avizierul facultății, procese verbale etc.); 

- prezentarea detaliilor tehnice ale sesiunii de evaluare. 

(6) Detalii tehnice ale sesiunii de evaluare online pentru proba 1 sunt următoarele: 

a) detalii tehnice ale sarcinii de evidență, evaluare și notare: 

- realizarea listei de evidență numerică a seturilor de subiecte de la 1 la n, din care 

fiecare candidat își va alege un singur set din listă; 

- seturile de subiecte alese nu se mai introduc în listă. 

b) detalii tehnice ale utilizării platformei Zoom sunt următoarele: 

- sesiunea pe Zoom se va înregistra și va rămâne activă (deschisă) atât video, cât și 

audio, pe toată durata examenului;  

- începerea sesiunii de examen este ora H; 

- datele de conectare pe link sunt transmise de departamentul IT al universității atât 

comisiei de examen, cât și candidaților cu minimum 12 ore înainte, adică ora H - 

12 ore; 

- membrii comisiei se conectează pe link la ora H - 60 minute; 

- la ora H-10 minute primii 5 candidați, în ordinea alfabetică, intră în sala de 

așteptare pe Zoom; 

- la ora H primul candidat, în ordinea alfabetică, intră în sesiune pe Zoom; 

- candidatului i se prezintă pe Zoom Chat lista de evidență numerică a seturilor de 

subiecte de la 1 la n, din care alege aleatoriu un număr; 

- candidatului i se prezintă pe Zoom Share conținutul setului de subiecte specific 

numărului ales aleatoriu; 

- candidatul are la dispoziție 5 minute pentru pregătirea răspunsurilor, 5 minute 

pentru prezentarea răspunsului elaborat și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor 

subcomisiei/comisiei de examen; 

- la încheierea susținerii evaluării, candidatul părăsește aplicația pentru a lăsa 

comisia de examen să delibereze și să acorde notele. 

4.10. (1) Prezentarea și susținerea lucrării de licență sau disertație se vor efectua oral, în 

sistem on-line, și se vor evalua de către comisia/comisiile de examen. 

 (2) Prezentarea și susținerea probei 2, respectiv lucrarea de licență, este probă orală și se 

desfășoară online, cronologic după proba 1, în condițiile în care se comunică rezultatele obținute 

la proba 1. 

 (3) Rezultatele probei 1 se comunică la finalul evaluării tuturor candidaților, prin afișare 

la avizierul și pe pagina web a facultății, în termen de cel mult 24 de ore de la data susținerii 

acesteia. 

  (4) Prezentarea și susținerea lucrării de licență se vor evalua de către comisia/comisiile de 

examen. 

 (5) Detalii tehnice ale sesiunii de evaluare online pentru proba 2 sunt următoarele: 

a) sesiunea pe Zoom se va înregistra și va rămâne activă (deschisă) atât video, cât și 

audio, pe toată durata examenului;  

b) începerea sesiunii de examen este ora H; 
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c) datele de conectare pe link sunt transmise de departamentul IT al universității atât 

comisiei de examen, cât și candidaților cu minimum 12 ore de înainte, adică ora H - 12 

ore; 

d) membrii comisiei se conectează pe link la ora H - 30 minute; 

e) la ora H-10 minute primii 5 candidați, în ordinea alfabetică, intră în sala de așteptare 

pe Zoom; 

f) la ora H primul candidat, în ordinea alfabetică, intră în sesiune pe Zoom; 

g) candidatului i se permite să prezinte pe Zoom Share conținutul slide-urilor specifice 

lucrării de licență; 

h) candidatul are la dispoziție 10 minute pentru prezentare și 5 minute pentru a răspunde 

întrebărilor subcomisiei/comisiei de examen; 

i) la încheierea susținerii evaluării, candidatul părăsește aplicația pentru a lăsa comisia de 

examen să delibereze și să acorde notele. 

 (6) Examenul de disertație se desfășoară ca probă orală, care constă în prezentarea și 

susținerea lucrării de disertație. 

 (7) Disertația trebuie să demonstreze cunoașterea științifică avansată a temei abordate, să 

evidențieze contribuțiile masterandului în elaborarea ei și elementele de originalitate. 

 (8) Prezentarea și susținerea lucrării de disertație se vor evalua de către 

comisia/comisiilor de examen. 

 (9) Rezultatele se comunică prin afișare, în termen de cel mult 24 de ore de la data 

prezentării și susținerii lucrării de disertație, la avizierul și pe pagina web a facultății. 

 (10) Detalii tehnice ale sesiunii de evaluare online pentru proba 2 sunt următoarele: 

a) sesiunea pe Zoom se va înregistra și va rămâne activă (deschisă) atât video, cât și 

audio, pe toată durata examenului;  

b) începerea sesiunii de examen este ora H; 

c) datele de conectare pe link sunt transmise de departamentul IT al universității atât 

comisiei de examen, cât și candidaților cu minimum 12 ore de înainte, adică ora H - 12 

ore; 

d) membrii comisiei se conectează pe link la ora H - 30 minute; 

e) la ora H-10 minute primii 5 candidați, în ordinea alfabetică, intră în sala de așteptare 

pe Zoom; 

f) la ora H primul candidat, în ordinea alfabetică, intră în sesiune pe Zoom; 

g) candidatului i se permite să prezinte pe Zoom Share conținutul slide-urilor specifice 

lucrării de licență; 

h) candidatul are la dispoziție 10 minute pentru prezentare și 5 minute pentru a răspunde 

întrebărilor subcomisiei/comisiei de examen; 

i) comisia are dreptul de a prelungi timpul alocat fiecărui candidat;  

j) la încheierea susținerii evaluării, candidatul părăsește aplicația pentru a lăsa comisia de 

examen să delibereze și să acorde notele, conform Regulamentului; 

k) deliberarea comisiei cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertație nu 

este publică. 

4.11. Probele examenului de licență sau disertație, organizate on-line, se vor desfășura 

în timp real, în prezența și în același moment a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecărei 

probe și a examinatului. 

4.12. Facultatea decide cu privire la numărul comisiilor, respectiv al numărului de zile 

în care se vor desfășura examenele on-line, cu aprobarea senatului universitar. 

4.13. Comisia/comisiile de examen care va/vor evalua cunoștințelor fundamentale și de 

specialitate sau în fața căreia/cărora va fi prezentată și susținută lucrarea de licență sau disertație 

vor fi formate din minimum trei membri, dintre care un președinte, cel puțin un membru și un 

secretar de comisie fără drept de notare. 
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4.14. Universitatea asigură facultății, pentru sistemul de evaluare on-line, platforme 

care să permită transmiterea, recepționarea simultană, în direct și înregistrarea de conținut audio-

video.  

4.15. Susținerea lucrării de licență sau disertație fiind publică, datele de conectare la 

sesiunea audio-video se vor publica pe site în regim securizat, împreună cu datele de contact ale 

secretarului comisiei, care le poate pune la dispoziția persoanelor interesate, la cerere. 

 

5. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 

 

5.1. Înscrierea candidaților pentru examenele de finalizare a studiilor se poate realiza, 

conform calendarului aprobat prin hotărârea consiliului fiecărei facultăți, on-line sau, în situații 

excepționale, fizic. 

5.2. Facultatea va utiliza adrese de e-mail, platforme electronice sau alte mijloace de 

comunicare on-line care permit trimiterea/încărcarea și stocarea documentelor în condiții de 

siguranță, puse la dispoziție de universitate.  

5.3.  (1) Pentru a se înscrie on-line pentru susținerea examenului de licență sau disertație, 

candidații vor încărca sau vor trimite electronic, la o adresă electronică pusă la dispoziție de 

secretariatul fiecărei facultăți, următoarele documente semnate (unde este cazul) și scanate în 

format PDF: 

a) cerere-tip de înscriere (semnată); 

b) carte de identitate, în situațiile în care: a fost emis un alt document; certificatul de 

naștere nu conține Codul Numeric Personal; certificatul de naștere este vechi și se 

specifică raionul și nu județul; denumirea oficială a localității s-a schimbat; este 

nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului; 

c) atestat/certificat de competență lingvistică, pentru candidații care vin din alte 

universități sau nu au în foaia matricolă patru semestre de studiu la disciplina limbă 

străină de specialitate, dacă a fost disciplină obligatorie de studiu; 

d) declarația de onestitate; 

e) declarația privind acordul de înregistrare audio-video; 

f) fișa de consiliere și orientare în carieră; 

g) fișa de monitorizare a inserției pe piața muncii (completată, semnată și scanată); 

h) dovada achitării taxei de înscriere; 

i) fișa de lichidare completată de candidat va fi validată ulterior de serviciul financiar 

și de secretariatul facultății, pentru absolvenții facultății. 

(2) Formularele-tip solicitate sunt disponibile, pentru a fi descărcate, pe site-ul www.ueb.ro 

în secțiunea licență/disertație a facultății la adresele: 

https://www.ueb.ro/psihologie/ps_ex_licenta.php 

https://www.ueb.ro/psihologie/ps_master_ex_dis.php 

(3) În cazul candidaților absolvenți ai UEB se vor prelua de către secretariate, din dosarele 

depuse la admiterea în facultate, următoarele acte: 

- certificat de naștere fotocopie legalizată;  

- certificat de căsătorie sau alt document în cazul schimbării numelui fotocopie 

legalizată; 

- fotocopie C.I. sau B.I.;  

- diplomă de bacalaureat original;  

- diplomă de bacalaureat fotocopie legalizată;  

http://www.ueb.ro/
https://www.ueb.ro/psihologie/ps_ex_licenta.php
https://www.ueb.ro/psihologie/ps_master_ex_dis.php
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- foaia matricolă anexă la diploma de bacalaureat fotocopie legalizată; 

- diplomă de licență– fotocopie, pentru înscrierea la examenul de disertație;  

- supliment la diplomă/foaie matricolă anexă la diploma de licență – fotocopie, pentru 

înscrierea la examenul de disertație. 

(4) Candidații care susțin examenul de licență la UEB, indiferent de la ce universitate 

provin, se vor asigura că au încărcat sau au trimis electronic, la adresa electronică pusă 

la dispoziție de secretariatul fiecărei facultăți, toate documentele necesare înscrierii, 

semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF, conform precizărilor disponibile pe 

site-ul www.ueb.ro în secțiunea licență/disertație a facultății, la adresele: 

https://www.ueb.ro/psihologie/ps_ex_licenta.php 

https://www.ueb.ro/psihologie/ps_master_ex_dis.php 

(5) Aceleași documente  sunt solicitate şi în cazul înscrierii realizată „fizic” de către candidat, 

direct la secretariatul facultăţii.  

5.4. Prin excepție, în situația înscrierii on-line, fotografiile tip - buletin de identitate vor fi 

depuse în format fizic, în 2 exemplare, la Rectorat, la depunerea cererii de eliberare a diplomei. 

5.5. Pentru absolvenții care provin de la alte universități și susțin examenul de 

licență/diplomă la UEB, sau instituția care a asigurat școlarizarea va trimite documentele prin 

poștă ori curier, sau candidatul se va înscrie personal. 

5.6. (1) Procedura de înscriere se finalizează prin validarea de către secretariatul 

facultății, după verificarea situației școlare, a evidenței taxelor, precum și a conținutului 

dosarului de student existent în arhiva instituției; 

(2) În situația constatării lipsei/expirării valabilității unor documente, secretariatul poate 

solicita completarea dosarului. 

5.7. (1) După validarea înscrierii de către secretariat, lucrarea de licență sau disertație, în 

format PDF, va fi transmisă de către candidat directorului de departament al fiecărei facultăți, pe 

adresa de e-mail pusă la dispoziție pe site-ul www.ueb.ro. 

(2) Lucrarea de licență sau disertație va fi însoțită de declarația pe proprie răspundere 

privind originalitatea lucrării (semnată și scanată), precum și de referatul coordonatorului 

științific al lucrării (semnat și scanat); 

(3) Referatul  coordonatorului științific al lucrării va fi depus de către acesta, în original, 

la secretariatul facultății; 

(4) Candidații transmit lucrarea de licență/disertație, în format .pdf, odată cu dosarul de 

înscriere la examen, pe emailul oficial al instituției denumite/salvate cu numele înainte de 

căsătorie - după caz, inițiala/inițialele tatălui, prenumele, programul licență/master, forma de 

învățământ, anul promoției, după modelele: 

- Popescu_(Vasilescu)_G.I_Angela-Maria_licenta_IFR_2020; 

- Popescu_(Vasilescu) _G.I_Angela-Maria_licenta_IF_2021; 

- Popescu_ (Vasilescu)_G.I_Angela-Maria_master_PCCP_2020; 

- Popescu_(Vasilescu)_G.I_Angela-Maria_master_PADSN_2021. 

 (5) Dacă din motive tehnice candidatul întâmpină dificultăți privind încărcarea 

documentelor de licență/disertație - ex. cererea de înscriere, lucrarea de licență/disertație etc., 

atunci acesta are obligația de a semnala și prezenta în scris problema întâmpinată, printr-un email 

pe adresa instituțională a secretariatului facultății/comisiei de licență, respectiv 

psihologie@ueb.ro. 

5.8. (1) La înscrierea realizată fizic se predă, pe lângă dosarul de absolvent, lucrarea de 

licență sau disertație (un exemplar legat/cartonat la secretariat) însoțită de declarația pe proprie 

răspundere privind originalitatea lucrării (semnată), precum și de referatul  coordonatorului 

științific al lucrării (semnat și scanat), iar lucrarea de licenţă sau disertaţie, în format PDF, va fi 

http://www.ueb.ro/
https://www.ueb.ro/psihologie/ps_ex_licenta.php
https://www.ueb.ro/psihologie/ps_master_ex_dis.php
http://www.ueb.ro/
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transmisă de către candidat directorului de departament sau secretarului comisiei de finalizare a 

studiilor, din cadrul fiecărei facultăţi, pe adresa de e-mail, dedicată, pusă la dispoziţie pe site-ul 

www.ueb.ro;  

 (2) Referatul  coordonatorului științific al lucrării va fi depus de către acesta, în original, 

la secretariatul facultății; 

 (3) În condițiile înscrierii online, depunerea lucrărilor de licență sau disertație în format 

letric (pe hârtie) sau pe suport electronic - CD, nu mai este obligatorie. 

 

 

6. DISPOZIȚII FINALE 

 

6.1. Listele cu ordinea candidaților la susținerea probelor pentru finalizarea studiilor de 

licență sau disertație vor fi afișate la avizierul facultății/site-ul universității cu cel puțin 24 de ore 

înaintea desfășurării examenului. 

6.2. (1) În situația în care un candidat nu poate accesa, din diverse motive, platforma pe 

care se susțin examenele sau întâmpină probleme tehnice legate de conexiunea la Internet, 

conducerea facultății poate decide asupra reprogramării candidatului, în condițiile respectării 

prevederilor legate de desfășurarea examenului (perioadă, comisie etc.), cu recunoașterea taxei 

de înscriere, pentru următoarea perioadă/sesiune. 

(2) Proba de examen susținută deja și considerată ca promovată va fi recunoscută la 

reprogramare. 

6.3. Facultatea de Psihologie a particularizat la domeniul său specific Procedura de 

organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor în sistem online. 

6.4. Procedura pentru aplicarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

examenelor de licență/diplomă și disertație în sistem online a fost discutată și aprobată în 

ședința Consiliului Facultății de Psihologie din data 24.06.2021. 

 

DECANUL 

FACULTĂȚII DE PSIHOLOGIE, 

Lect. univ. dr. Constantin-Edmond CRACSNER 

 
 

 

 

 

 


