EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
Înscrierea candidaţilor se va face în perioada: 01.09.2020–07.09.2020.
Calendar. Probele se vor desfăşura după cum urmează:
 MARŢI, 08.09.2020, de la ora 9 – proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate (oral)
 MIERCURI 09.09.2020, de la ora 9 – proba 2: Susţinerea lucrării de licenţă
 MIERCURI 09.09.2020, de la ora 12 – Susţinerea lucrării de dizertaţie
Înscrierea studenţilor are loc online. Documentele necesare înscrierii sunt următoarele:
1. Cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (formularul Word) se va
descărca de pe site-ul facultăţii, se va completa şi trimite comisiei la următoarele adrese:
amaier@uoradea.ro, orlando_balas@yahoo.com, dradu@uoradea.ro.
2. Declaraţia de autenticitate se va descărca de pe site-ul facultăţii, se va completa şi se va
trimite semnată, salvată în format pdf comisiei, pe aceleaşi adrese.
3. Varianta finală a lucrării de licenţă/dizertaţie va fi trimisă de către candidat, în format
pdf, coordonatorului ştiinţific şi pe adresele de e-mail menţionate anterior.
4. Foaia de lichidare, aprobată de decan, este condiţia înscrierii în examen.
5. Cartea de identitate scanată (doar în cazul în care ea a fost schimbată după înscrierea la
studii), certificat de naştere scanat, certificat de căsătorie scanat (dacă e cazul).
6. 2 fotografii “tip diplomă” pe hârtie mată – vor fi aduse de candidat la proba 1, cu
numele şi specializarea trecute pe verso.
7. Chitanţa scanată a achitării taxei de examen, în cazul absolvenţilor care repetă examenul
de licenţă.
NOTĂ: Toate documentele vor fi expediate ca ataşamente într-un singur mesaj electronic.
Modul de desfăşurare a examenului de licenţă/dizertaţie.
I.
Licenţă.
Proba 1 – examen oral în faţa comisiilor de specialitate (în funcţie de opţiuni),
conform programării care va fi afişată.
Proba 2 – susţinerea lucrării de licenţă în faţa comisiei, conform programării care va
fi afişată.
II.
Masterat.
Susţinerea lucrării de dizertaţie în faţa comisiei, conform programării care va fi
afişată.
NOTĂ: Informaţiile legate de examenele de finalizare a studiilor vor fi actualízate şi postate pe
site-ul facultăţii în timp util.
Examenele se vor desfăşura cu respectarea măsurilor de siguranţă în vigoare legate de
Pandemia COVID.
COMISIA

