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Modalitatea susţinere examen licenţă / disertaţie
I. Examenul de licenţă:
Se vor acorda două note:
1) Prima notă: proba orală – cunoştinţe fundamentale şi de specialitate:
- se evaluează cunoştinţele fundamentale şi de specialitate ale studentului, în
conformitate cu tematica afişată. Media probei, ca medie aritmetică a notelor membrilor
comisiei de examen (notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10),
în funcţie de nivelul de cunoştinţe dovedit de student la această probă.
2) A doua notă: proba practică – elaborarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă.
Comisia va puncta următoarele aspecte:
A) Structura şi coerenţa lucrării:
- partea introductivă a lucrării: demonstrarea importanţei ştiinţifice a temei alese,
claritatea şi rigoarea prezentării obiectivelor, claritatea expunerii şi analiza riguroasă a
bibliografiei;
- cuprinsul lucrării: ordonarea logică a conţinutului lucrării pe capitole şi subcapitole,
coerenţa, claritatea şi rigoarea metodologică şi ştiinţifică, corectitudinea redactării aparatului
critic şi a bibliografiei, aprecierea nivelului de cunoaştere şi de documentare, pe baza
ultimelor cercetări şi a ultimelor publicaţii în domeniu;
- concluzii: se va puncta concizia şi limpezimea concluziilor, acestea trebuind să
exprime şi concordanţa între titlul lucrării, obiectivele formulate şi rezultatele investigaţiei
propriu-zise.
B) Prezentarea ordonată a structurii lucrării, argumentarea importanţei capitolelor în
economia cercetării, justificarea noutăţii temei şi a elementelor de originalitate aduse.
C) Răspunsurile oferite de candidat la întrebările comisiei.
Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5 (cinci), iar pentru promovarea
examenului de licenţă media minimă este 6 (şase).
II. Examenul de disertaţie:
Se va acorda o notă la prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de disertaţie. Media
probei, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen (notele membrilor
comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10).
Nota minimă de promovare a probei este 6 (şase).
Comisia va puncta următoarele aspecte:
A) Structura şi coerenţa lucrării:

- partea introductivă a lucrării: demonstrarea importanţei ştiinţifice a temei alese,
claritatea şi rigoarea prezentării obiectivelor, claritatea expunerii şi analiza riguroasă a
bibliografiei;
- cuprinsul lucrării: ordonarea logică a conţinutului lucrării pe capitole şi subcapitole,
coerenţa, claritatea şi rigoarea metodologică şi ştiinţifică, corectitudinea redactării aparatului
critic şi a bibliografiei, aprecierea nivelului de cunoaştere şi de documentare, pe baza
ultimelor cercetări şi a ultimelor publicaţii în domeniu;
- concluzii: se va puncta concizia şi limpezimea concluziilor, acestea trebuind să
exprime şi concordanţa între titlul lucrării, obiectivele formulate şi rezultatele investigaţiei
propriu-zise.
B) Prezentarea ordonată a structurii lucrării, argumentarea importanţei capitolelor în
economia cercetării, justificarea noutăţii temei şi a elementelor de originalitate aduse.
C) Răspunsurile oferite de candidat la întrebările comisiei.

