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Examen de Licență MV-RO&EN – sesiunea iunie 2020 

 

 

 

DESFAȘURĂTOR LICENȚĂ 

 

 

12.06.2020 – termenul pentru depunerea documentelor pentru înscrierea la licență (cerere de 

înscriere, acord utilizare date personale, declarație de onestitate) și a transmiterii lucrării de licență 

în format electronic prin e-mail la secretariatul FMVB/secretariatul comisiei de licență. 

 

17.06.2020 – Postarea pe site a anunțurilor pentru examenul de licență – iunie 2020 

- anunțuri generale referitoare la proba 1 (1a – proba scrisă, 1b – proba practică) și 

proba 2 (susținerea lucrării de licență) 

- lista absolvenților MV RO&EN pentru proba scrisă (1a)  

-lista absolvenților MV RO&EN pentru proba practică (1b) cu repartizarea pe 

intervale orare în cele trei zile (23, 24, 25. 06. 2020) 

- lista absolvenților MV RO&EN pentru susținerea lucrării de licență - proba 2, 

programați în cele patru zile (26, 27, 28, 29. 06. 2020), cu susținere online pe platforma 

Zoom 

 

22.06.2020 – Proba 1a = proba scrisă 

 

- Se susține online pe platforma educațională a USAMV din București 

- Ora de începere - 10.00 

- Durată - 100 minute 

- pentru fiecare disciplină pentru proba scrisă (1a) vor fi 8 întrebări (câte 2 la prima vedere), 

iar numărul total de întrebări va fi 96. Se vor adăuga 4 puncte din oficiu. 

- 100 de puncte (punctajul maxim) este echivalent pentru nota 10. 

- în eventualitatea unor probleme tehnice absolvenții vor anunța telefonic secretarul anului VI 

(Nedelea Mirela)  

- absolvenții vor putea vizualiza rezultatul, doar ca punctaj, după finalizarea testului.  

- accesul la chestionarul pentru proba 1a (proba scrisă) se va face după citirea și acceptarea 

declarație anti-fraudă postată pe platformă 

- după finalizarea probei scrise (1a) rezultatele se vor afișa pe site-ul FMVB 

 

23, 24, 25. 06. 2020 – Proba 1b = proba practică 

 

Având în vedere situația epidemiologică curentă, repartizarea disciplinelor pentru proba practică 

impusă prin Procedura pentru examenele de finalizare a studiilor sesiunea iunie 2020 nr. 1583 din 

07.05.2020, se modifică după cum urmează: repartizarea se face prin tragere la sorți de către 

absolvenți a disciplinei de examen în ziua programată pentru proba 1b (proba practică) 

 

Postarea pe site și transmiterea către absolvenți a procedurii referitoare la accesul absolvenților în 

campusul FMVB pentru susținerea probei practice (1b) a examenului de licență – iunie 2020, 

în zilele de 23, 24, 25. 06. 2020 



 

Absolvenții sunt repartizați pe zile și pe intervale orare conform programării 

- în condiții excepționale se admit schimburi „om la om” pentru modificarea programării 

pentru proba practică (1b) cu 24 de ore înainte de ziua susținerii; solicitarea se transmite la 

adresa licentafmvb@gmail.com  

- după tragerea la sorți absolvenții vor fi înscriși în catalogul disciplinei pentru proba practică 

(1b) pe care au tras-o la sorți și li se va înmâna un bilet personalizat (nume și prenume 

absolvent, disciplina pentru proba practică, data și semnătură comisie de licență) cu care se 

vor prezenta la examinator 

- după finalizarea examinării probei practice (1b) zilnic se vor afișa rezultatele pe site-ul 

FMVB 

 

26, 27, 28, 29. 06. 2020– Proba 2 = susținerea lucrării de licență 

 

- Susținerea lucrării de licență - proba 2 a examenului de licență – iunie 2020, se va desfășura 

online pe platforma Zoom în cele patru zile 26, 27, 28, 29. 06. 2020, conform programării 

(40 absolvenți / zi) 

- Cu o zi înainte de ziua programată pentru proba 2 a examenului de licență – susținerea 

lucrării de licență absolvenții vor trimite prezentarea lucrării de licență în format .pptx pe 

adresa de e-mail – licentafmvb@gmail.com 

- În cazul în care vor exista probleme tehnice din partea absolvenților cu privire la partajarea 

prezentării lucrării de licență, secretariatul comisiei va susține tehnic desfășurarea probei 

- Toate prezentările vor fi înregistrate și arhivate în cadrul facultății 

 

 

Lucrările de licență legate vor fi predate comisiei în ziua susținerii examenului practic (proba 1b) 

– două exemplare ale lucrărilor de licență și un CD cu două fișiere (.docx și .pdf) care conțin 

lucrarea de licență. 

 

 

Mult succes! 

 

Comisia de licență, 
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mailto:licentafmvb@gmail.com

