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PROCEDURA DE SUSȚINERE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A 

STUDIILOR (LICENȚĂ/DISERTAȚIE) 

 

În conformitate cu PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE 

EVALUARE ÎN SISTEM ONLINE, se propune următoarea procedură pentru desfășurarea 

examenelor de finalizare a studiilor – Departamentul de Geografie, pentru sesiunea iulie 2020. 

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

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

    b) proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență. 

Examenul de disertație constă dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea disertației. 

 

EXAMENUL DE LICENȚĂ 

 

a) PROBA 1: EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE 

SPECIALITATE 

➢ Test grilă, 90 de întrebări, timp alocat 60 minute. 

➢ Secretarul fiecărei comisii de examinare va crea în platforma Google Classroom o clasă 

intitulată EXAMEN LICENȚĂ GEOGRAFIE / EXAMEN LICENȚĂ GEOGRAFIA 

TURISMULUI. 

➢ Studenții care vor întruni condițiile de susținere a examenului de licență, sesiunea iulie 

2020, vor primi o invitație de înscriere în clasa de examen de la secretarului comisiei de 

examinare pe contul de e-mail instituțional (cele finalizate în @student.ucv.ro) cu 5 zile 

înainte de examenul de licență; 

➢ Secretarului comisiei de examinare va transmite pe contul de e-mail instituțional invitația 

pentru videoconferință în aplicația ZOOM cu 5 zile înainte de examenul de licență. 

 

DESFĂȘURAREA PROBEI 1: 

➢ Se accesează aplicația ZOOM cu 30 de minute înainte de ora programată pentru începerea 

examenului; 
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➢ Este obligatoriu să aveți camera pornită și logarea să se facă cu numele în clar – Nume, 

prenume; 

➢ Cartea de identitate și carnetul de student să fie pregătite pentru cazul în care vă sunt 

solicitate; 

➢ Se accesează platforma Google Classroom – Clasa EXAMEN LICENȚĂ GEOGRAFIE 

/ EXAMEN LICENȚĂ GEOGRAFIA TURISMULUI; 

➢ În Stream se va posta link-ul către test ca în exemplu de mai jos; 

 

 

➢ Link-ul va deveni vizibil în ziua examenului după logarea în aplicația Zoom și verificarea 

actelor de identitate;  

➢ Se accesează link-ul și se rezolvă testul; 

➢ La finalizarea testului, se apasă SUBMIT; 

➢ Punctajul obținut la test se va transmite imediat studentului. 

 

b) PROBA 2: PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ 

Transmiterea prezentării lucrării de licență 

➢ Absolventul îşi va susţine rezultatele cercetării realizate cu ajutorul unei prezentări de tip 

ppt/pptx.  

➢ Prezentarea lucrării, în formatul ales, va fi trimisă prin e-mail secretarului de comisie în 

termen de maxim 24 de ore de la afișarea rezultatelor pentru proba 1: Evaluarea 

cunoștințelor fundamentale și de specialitate împreună cu Acordul de înregistrare 

audio-video (Anexa 1, format pdf/jpg).  

➢ Titlul prezentării – numele și prenumele absolventului. Exemplu: 

Albastroiu_Marian.ppt/pptx 

➢ Titlul acordului: Acord_Albastroiu_Marian.pdf/jpg. 
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➢ Timpul alocat prezentării lucrării este de 10 minute și minim 5 minute pentru a răspunde 

întrebărilor comisiei de examen. 

DESFĂȘURAREA PROBEI 2:  

➢ Secretarului comisiei de examinare va transmite pe contul de e-mail instituțional invitația 

pentru videoconferință în aplicația ZOOM tuturor absolvenților care au promovat prima 

probă a examenului de licență; 

➢ Se va face o programare a prezentărilor (ordine alfabetică) fiecărui student fiindu-i alocat 

un interval de 15 minute (10 minute – prezentare lucrare, 5 minute – întrebări); 

➢ Programarea va fi postată pe Google Classroom – Clasa EXAMEN LICENȚĂ 

GEOGRAFIE / EXAMEN LICENȚĂ GEOGRAFIA TURISMULUI în ziua 

anterioară desfășurării probei 2 a examenului de licență; 

➢ Logarea în aplicația ZOOM se va face după cum urmează: primii 3 studenți programați 

accesează aplicația la începutul examinării, următorii accesează aplicația cu 30 minute 

înainte de ora programată: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ După finalizarea tuturor prezentărilor, notele acordate de membrii comisiei de examinare 

pentru proba 2 a examenului de licență, precum și media pentru examenul de licență vor 

fi postate în Google Classroom Clasa EXAMEN LICENȚĂ GEOGRAFIE / 

EXAMEN LICENȚĂ GEOGRAFIA TURISMULUI. 

 

Secretari de comisie: 

Specializarea GEOGRAFIE:  

Lect. univ. dr. Cristina Șoșea - cristina.sosea@edu.ucv.ro  

Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI: 

Lect. univ. dr. Sorin Avram - sorin.avram@edu.ucv.ro  

 

EXEMPLU: 

 

1. Albăstroiu C. Marian: 09.00-09.15 

2. Boancă M. Ioana: 09.15-09.30 

3. Diaconu D. Ion-Cristinel: 09.30-09.45 

4. Dorângă M. Andreea-Elena: 09.45-10.00 

5. Ene P. Cristina-Denisa: 10.00-10.15 

6. Grecu, G., Adrian-Gabriel: 10.15-10.30 

 

➢ Albăstroiu C. Marian, Boancă M. Ioana, Diaconu 

D. Ion-Cristinel se conectează la ora 09.00 

➢ Dorângă M. Andreea-Elena se conectează la ora 

09.15   

➢ Ene P. Cristina-Denisa se conectează la ora 09.30   

➢ Grecu, G., Adrian-Gabriel se conectează la ora 

09.45   

mailto:cristina.sosea@edu.ucv.ro
mailto:sorin.avram@edu.ucv.ro
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EXAMENUL DE DISERTAȚIE 

 

PROBA: PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE 

Transmiterea prezentării lucrării disertația 

➢ Absolventul îşi va susţine rezultatele cercetării realizate cu ajutorul unei prezentări de tip 

ppt/pptx.  

➢ Prezentarea lucrării, în formatul ales, va fi trimisă prin e-mail secretarului de comisie cu 

minim 24 de ore înainte de data programată pentru susținerea disertației împreună cu 

Acordul de înregistrare audio-video (Anexa 1). 

➢ Titlul prezentării – numele și prenumele absolventului. Exemplu: 

Albastroiu_Marian.ppt/pptx 

➢ Titlul acordului: Acord_Albastroiu_Marian.pdf/jpg. 

➢ Timpul alocat prezentării lucrării este de 10 minute și minim 5 minute pentru a răspunde 

întrebărilor comisiei de examen. 

 

DESFĂȘURAREA PROBEI: 

➢ Secretarul fiecărei comisii de examinare va crea în platforma Google Classroom o clasă 

intitulată TDD DISERTAȚIE. 

➢ Studenții care vor întruni condițiile de susținere a examenului de disertație, sesiunea iulie 

2020, vor primi o invitație de înscriere în clasa de examen de la secretarului comisiei de 

examinare pe contul de e-mail instituțional (cele finalizate în @student.ucv.ro) cu 5 zile 

înainte de examenul de disertație; 

➢ Secretarului comisiei de examinare va transmite pe contul de e-mail instituțional invitația 

pentru videoconferință în aplicația ZOOM tuturor absolvenților înscriși pentru examenul 

final cu 5 zile înainte de data programată; 

➢ Se va face o programare a prezentărilor (ordine alfabetică) fiecărui student fiindu-i alocat 

un interval de 15 minute (10 minute – prezentare lucrare, 5 minute – întrebări); 

➢ Programarea va fi postată pe platforma Google Classroom în clasa TDD DISERTAȚIE; 

➢ Logarea în aplicația ZOOM se va face după cum urmează: primii 3 studenți programați 

accesează aplicația la începutul examinării, următorii accesează aplicația cu 30 de minute 

înainte de ora programată: 
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➢ După finalizarea tuturor prezentărilor, notele pentru susținerea examenului de disertație 

vor fi postate pe platforma Google Classroom în clasa TDD DISERTAȚIE. 

 

Secretar de comisie Master Turism și dezvoltare durabilă: 

Lect. univ. dr. Cristiana Vîlcea - ioana.vilcea@edu.ucv.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLU: 

1. Albăstroiu C. Marian: 09.00-09.15 

2. Boancă M. Ioana: 09.15-09.30 

3. Diaconu D. Ion-Cristinel: 09.30-09.45 

4. Dorângă M. Andreea-Elena: 09.45-10.00 

5. Ene P. Cristina-Denisa: 10.00-10.15 

6. Grecu, G., Adrian-Gabriel: 10.15-10.30 

 

➢ Albăstroiu C. Marian, Boancă M. Ioana, Diaconu 

D. Ion-Cristinel se conectează la ora 09.00 

➢ Dorângă M. Andreea-Elena se conectează la ora 

09.15   

➢ Ene P. Cristina-Denisa se conectează la ora 09.30   

➢ Grecu, G., Adrian-Gabriel se conectează la ora 

09.45   

mailto:ioana.vilcea@edu.ucv.ro
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Anexa 1 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE 

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE 

 

 

 

 

Acord pentru înregistrare audio-video 

 

 Subsemnatul/a ___________________________________________________________, 

absolvent al Facultăţii de Științe, Specializarea GEOGRAFIE / GEOGRAFIA TURISMULUI / 

TURISM ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ, îmi exprim acordul pentru înregistrarea audio-video 

a prezentării lucrării de licență/disertație în conformitate cu Procedura de desfășurare a 

activităților de evaluare în sistem online a Universității din Craiova. 

 

 

 

 

 

 

 

 Data,         Semnătura, 

 


