
 

 

Examen de licenţă – sesiunea iunie 2011 
Informaţii  

   
 
 

 Examenul de licenţă constă în două probe:  
 
  Proba A   probă scrisă în domeniul de specializare; 
   
 Proba B  susţinerea lucrării de diplomă. 

Lucrarea de diplomă se depune în variantă electronică între 6 iunie 
şi 10 iunie 2011, pentru toate specializările, la secretarele de 
catedră (absolvenţii specializărilor AMS şi BSI vor lua legătura 
cu catedrele pentru stabilirea persoanelor de contact); lucrarea de 
diplomă pe suport de hârtie se predă odată cu susţinerea lucrării 
(un exemplar).  
Evaluarea lucrării de diplomă de către profesorul îndrumător se 
face pe baza criteriilor menţionate în Fişa de evaluare (afişată la 
avizier). 

 

 Examenul de licenţă se desfăşoară în luna iunie, conform 
calendarului hotărât în Consiliul Profesoral şi afişat la avizier.  
 

 Pot participa la examen studenţii care, în urma promovării 

tuturor disciplinelor obligatorii din planul de învăţământ, au fost declaraţi 
absolvenţi ai ciclului de studii de licenţă pe care l-au urmat (de 3 ani – 
sistem Bologna, respectiv de 4 / 5 ani – sistem preBologna). 
 

 Nota minimă de promovare pentru fiecare probă este 5.  

 Lucrarea de diplomă poate fi susţinută numai după promovarea 
probei scrise.  

 Nota examenului de licenţă reprezintă media aritmetică a 
notelor de la cele două probe. 

 Examenul de licenţă se consideră promovat numai dacă media 
celor două probe este minimum 6. 
    

     
 



 

 

 

Examenul de licenţă se considera promovat dacă: 
 

1. Au fost promovate toate probele cu minimum nota 5 (proba/probele scrisă/e şi susţinerea 
lucrării de licenţă). 

2. Media examenului de licenţă (fără rotunjire) este cel puţin egală cu 6. 
 

 
 

Exemplu de calcul pentru specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura străină: 
 
    Proba de  Limba şi literatura română   - media 6,23 
    Proba de Limba şi literatura străină   - media 8,50 

Sustinerea lucrării de licenţă - nota 9 
 

Media examenului de licenţă = [(6,23 + 8,50):2 + 9]:2 = (7,36 + 9):2 = 8,18 
  
 


