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METODOLOGIE PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENŢĂ 

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE 

Anul universitar  2015-2016 

 

Art.1. La nivelul Departamentului de Geografie, sub autoritatea Directorului de Departament, se 

constituie ”Comisia de susținere a examenului de licență” pe departament, care coordonează 

organizarea și desfășurarea examenului de licență. Constituirea Comisiei se face cu respectarea 

actelor normative în vigoare. 

Art.2. Absolvenții la finalul ciclului de licență au competențe cognitive și aplicative specifice 

specializării abordate din domeniul Geografie, respectiv Știința Mediului. 

Art.3.  Examenul de licență constă în două probe: 

1. O proba scrisă (test grilă) constând în evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate prin rezolvarea unui set de subiecte care conțin atât întrebări aferente 

disciplinelor fundamentale studiate cât și celor de specializare. Această probă va fi 

evaluată cu note de la 1 la 10 pe baza unui barem de corectare prestabilit, nota de 

promovare fiind de cel puţin 5.00.  

2.  O probă orală constând în prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. Această probă va 

fi evaluată printr-o notă calculată ca medie aritmetica a notelor acordate de membrii 

comisiei (50%) şi nota acordată de coordonatorul lucrării de licenţă (50%), nota de 

promovare fiind de cel putin 5.00. Nota acordată de coordonatorul lucrării și nota dată de 

fiecare membru al comisiei sunt numere întregi.  

Media examenului de licență este media aritmetică a notelor obtinute la cele doua probe, media 

de promovare fiind de cel puțin 6.00. 

Art. 4. Perioada de înscriere pentru examenul de licență, prin cerere depusă la secretariat, este : 

 

1. Sesiunea I         24 iunie - 04 iulie 2016 

2. Sesiunea a II-a          05 - 07 septembrie 2016 
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Art. 5. Lucrarea de licenţă, semnată pentru acceptare de coordonatorul ştiinţific, va fi depusă la 

secretariatul departamentului până cel târziu în data de: 

- 04  iulie  2016     (sesiunea I) 

- 07 septembrie 2017  (sesiunea a II-a) 

Art. 6. Susținerea examenului de licență se va desfășura astfel: 

1. Sesiunea I 

- Proba scrisă în 11 iulie 2016,  

- Proba orală  în 13 iulie 2016.  

 

2. Sesiunea a II-a 

    -   Proba scrisă în: 12 septembrie  2016 (orele 9,00)  

                         -   Proba orală  în : 14 septembrie 2016 (orele 9,00) 

         

 

Art. 7. Tematica pentru proba scrisă a examenului de licență este afișată la avizierul 

departamentului, respectiv pe site-ul web al departamentului. 

Art. 8. Detalii privind procedurile de desfășurare a examenului de finalizare a studiilor de licență 

se găsesc în Metodologia de organizare a examenului de finalizare a studiilor universitare de 

licență, postată pe site-ul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, directórul Regulamente. 

 

                                                                                                              Director Departament, 

                                                                                                            Prof. univ. Dr. Nicolae POPA 

  


