
Analiza examenului de licenţă 

Sesiunea iulie 2021 

Domeniul Matematică  

Programul de studii  Matematică-Informatică  

 

În cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică, Universitatea Ovidius din Constanţa, examenul 

de licenţă, sesiunea iulie 2021, programul de studii Matematică-Informatică, s-a desfăşurat online în ziua 

de 13 iulie 2021, pe platforma Webex, conform planificarii afisate pe site-ul facultatii:  

https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-

content/uploads/2020/doc/studenti/licenta/Planificarea%20sustinerilor%20Licenta%20MI%20-

13%20iulie%202021%20-%20pt.%20site.pdf . 

Comisia de licenţă a fost formată din următoarele cadre didactice: 

Preşedinte: Prof. dr. Luminiţa Cosma 

Membri: 

Conf. dr. Aurelian Nicola 

Lect. dr. Gabriela Badea 

Secretar:  Lect. dr. Cristina Sburlan. 

 

Înscrierile s-au desfăşurat online, prin e-mail cu confirmare de primire pe adresa secretarului 

comisiei, în zilele de 8 si 9 iulie 2021, după un program afisat pe site-ul facultatii https://fmi.univ-

ovidius.ro/wp-content/uploads/2020/doc/studenti/licenta/Calendar-finalizare-studii-2021.pdf.   

Metodologia de finalizare studii prevede ca înscrierea să se facă în două etape, anume 

• Etapa I-a - înscrierea pentru verificare antiplagiat a lucrarilor (5 -6 iulie 2021) 

• Etapa a II-a - înscrierea cu lucrarea in foma finala, însotită de Raportul privind avizul 

coordonatorului (8 -9 iulie 2021). 

Documente necesare înscrierii online, care sunt disponibile și pe site-ul facultății la adresa 

https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-

content/uploads/2020/doc/studenti/licenta/Anunt%20Inscriere%20Licenta%20Mate%20si%20Mate-

Info%20iulie%202021.pdf,  sunt urmatoarele: 

• pentru Etapa I  

1) Lucrarea de licenţă (în format PDF), precum şi aplicaţia (dacă este cazul) 

2) Declarație de autenticitate, semnată de către absolvent - Anexa 2 (în format PDF) 
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• pentru Etapa a II-a   

1) Lucrarea de licenţă în forma finală (în format PDF), precum şi aplicaţia (dacă este cazul) 

2) Fişa de înscriere - Anexa 1a (în format PDF) 

1) Declaraţia de conformitate, semnată de către absolvent - Anexa 3 (in format PDF) 

2) Fişa de identificare digitală (în format TXT), generată cu ajutorul validatorului online 

http://calitate.univ-ovidius.ro/validator/generator-txt 

3) Raportul privind constatarea originalităţii întocmit şi semnat de către profesorul coordonator - 

Anexa 5 (în format PDF) 

4) Copie după dovada achitării taxei de înscriere la examenul de licenţă, în cuantum de 500 RON, 

pentru toţi studenții, cu și fără taxă (în format PDF) (vezi https://www.univ-ovidius.ro/anunturi/2327-

anunt-privind-achitarea-taxelor-de-catre-studenti-prin-virament-bancar) 

5) Lista cu cele 10 subiecte elaborată de către absolvent, împreuna cu profesorul coordonator, 

semnată de către absolvent și de către profesorul coordonator (în format PDF) 

6) Copie Carte de identitate (în format PDF) 

7)  Copie Certificat naștere (în format PDF) 

8)  Copie Certificat de căsătorie, dacă este cazul (în format PDF) 

9)  Declaratie RGPD (în format PDF) 

10)  Acord privind înregistrarea examenului - Anexa 7 (în format PDF) 

11) Declarație pe proprie răspundere privind asumarea obligației de depunere a documentelor în 

original la sediul facultăţii în datele de 15.07-16.07.2021, conform programului anunţat pe site de 

secretarul Comisiei de licenţă, sub sancțiunea nulității examenului de finalizare susținut - Anexa 8 (în 

format PDF) 

12) Cele două chestionare CCOC obligatorii (“Chestionar privind evaluarea percepţiei faţă de studiile 

de licenţă şi evoluţia educaţională” şi “Fişa de monitorizare a evoluţiei în carieră”) completate  

Fişa de identificare digitală (Anexa 4a), în format TXT este necesară pentru procedeul de arhivare, la 

nivelul universității implementându-se un depozit digital de arhivare a tuturor lucrarilor de 

licență/disertație. 

Candidatii declarati admisi au depus la secretarul comisiei toate documentele de mai sus si in 

original, conform anuntului 

 https://fmi.univ-ovidius.ro/wp-

content/uploads/2020/doc/studenti/licenta/Anunt%20depunere%20documente%20licenta%20in%20or

iginal%20MI.pdf. 

 Documentele de mai sus au fost insotite si de Lucrarea de Licență legată prin spiralare sau cartonare 

(1 exemplar), în format tipărit, insotita de un CD/DVD care conține fișierul PDF al lucrării (funcțional și 

neparolat, în care se poate face o căutare de text) si aplicația aferentă (acolo unde este cazul), precum si 

declarația de autenticitate semnată de absolvent, in format PDF (Anexa 2) si fișa de identificare digitală a 

lucrării de licență in format TXT (Anexa 4a).  

În sesiunea iulie 2021, s-au înscris la examenul de licenţă 18 candidaţi, absolvenţi ai programului 

de studii Matematică-Informatică promoţia 2021.  
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Examenul a constat din două probe, Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor şi Proba 2 – Susţinerea 

(prezentarea) lucrării de licenţă. Pentru Proba 1, profesorul îndrumator a selectat un număr de 10 

subiecte, din arii de cunoştinţe apropiate temei lucrării de licenţă. Din această listă de subiecte, comisia a 

ales două subiecte spre a fi prezentate oral de către absolventul evaluat. 

 

Rezultate  

Toţi cei 18 absolvenţi au promovat examenul de licenţă. Din punct de vedere al repartiției 

mediilor de licență, 7 absolvenți au obținut media între 7 și 8, 4 absolvenți au obținut media între 8 și 9, 

iar 7 absolvenți între 9 și 10. Este de notat faptul că 4 absolvenţi au obținut media de licență 10. 

 Distribuţia notelor este prezentată în graficul de mai jos.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Preşedinte: Prof. dr. Luminiţa Cosma 

 

Secretar:  Lect. dr. Cristina Sburlan 
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