
 
Facultatea de Matematică şi Informatică 

Înscrierea online la Examenele de finalizare a studiilor (licență/disertație), Sesiunea Septembrie 2021 
pentru toate programele de studii  

 

Documentele necesare înscrierii online (se trimit prin e-mail la adresele anata.ionescu@365.univ-ovidius.ro, 
anata.ionescu@gmail.com): 
ETAPA I (2 SEPTEMBRIE 2021): Ȋnscrierea pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor. TERMEN-
LIMITĂ: VINERI, 2 SEPTEMBRIE, ORA 17.00: 

1) Lucrarea de licenţă/disertaţie (in format PDF), precum şi aplicaţia (dacă este cazul) 
2) Declarație de autenticitate, semnată de către student - Anexa 2 (în format PDF) 

ETAPA a II-a (4-5 SEPTEMBRIE 2021): Ȋnscrierea cu lucrarea în forma finală, însoţită de Raportul privind avizul 
coordonatorului (şi de restul documentelor). TERMEN-LIMITĂ: DUMINICĂ, 5 SEPTEMBRIE, ORA 13.00: 

1) Lucrarea de licenţă/disertaţie în forma finală (în format PDF), precum şi aplicaţia (dacă este cazul) 
2) Fişa de înscriere - Anexa 1a/1b (în format PDF) 
3) Declaraţia de conformitate, semnată de către absolvent - Anexa 3 (în format PDF) 
4) Fişa de identificare digitală (în format TXT), generată cu ajutorul validatorului online http://calitate.univ-
ovidius.ro/validator/generator-txt 
5) Raportul privind constatarea originalităţii întocmit şi semnat de către profesorul coordonator- Anexa 5 (în format 
PDF) 
6) Copie după dovada achitării taxei de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie, în cuantum de 500 RON, pentru 
toţi absolvenții, 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) 
7) Lista cu cele 10 subiecte elaborată şi semnată de către absolvent şi profesorul coordonator, în format PDF (doar 
pentru licenţă) 
8) Copie Carte de identitate (în format PDF) 
9)  Copie Certificat naștere (în format PDF) 
10)  Copie Certificat de căsătorie, dacă este cazul (în format PDF) 
11)  Declaraţie RGPD (în format PDF) 
12)  Acord privind înregistrarea examenului - Anexa 7 (în format PDF) 
13)  Declarație pe proprie răspundere privind asumarea obligației de depunere a documentelor în original la sediul 
facultăţii în datele de 8-9.09.2021, conform programului anunţat pe site de secretarul Comisiei, sub sancțiunea 
nulității examenului de finalizare susținut - Anexa 8 (în format PDF) 
14)  Cele două chestionare CCOC obligatorii (“Chestionar privind evaluarea percepţiei faţă de studiile de 
licenţă/masterat şi evoluţia educaţională” şi “Fişa de monitorizare a evoluţiei în carieră (FMEC/FMECM)”) completate  

 
Important! În data de 3.09.2021 secretarul de comisie va trimite spre postare pe pagina web a FMI lista candidaților  care  
au  dreptul  de  a  se  înscrie  la  examen pe baza situaţiei eliberării fişei lor de lichidare. În cazul în care un candidat nu se 
regăsește în această listă, acesta va demara demersul de remediere a situației. Absolvenţii din promoţiile anterioare vor 
trimite în datele de 1.09-2-09.2021 un e-mail către secretariatul FMI prin care îşi exprimă intenţia de a se înscrie la 
examenul de licenţă/disertaţie, sesiunea septembrie 2021, pentru a putea fi verificată situaţia eliberării fişei lor de 
lichidare. 
 

Important! În data de 5.09.2021 va fi postată pe pagina web a FMI programarea susţinerilor online de către candidaţii 
înscrişi. Platformele pe care se vor desfăşura susţinerile (conform Metodologiei de organizare a examenelor de finalizare 
a studiilor) sunt următoarele: 

1. pentru examenul de licență: https://ovidius.webex.com/meet/epelican pentru sesiunea B şi 
https://ovidius.webex.com/meet/anata.ionescu pentru sesiunea A. 

2. pentru examenul de disertație: https://ovidius.webex.com/meet/epelican.  
În situația excepțională în care platforma Webex nu funcționează, desfăşurarea examenului se va face pe platforma 
Microsoft Teams (https://bit.ly/backup-licenta-infocs-b pentru sesiunea B şi pentru disertatie, respectiv 
https://bit.ly/backup-licenta-infocs-a pentru sesiunea A). 

 
 

O simulare a examenului va avea loc pe 1 septembrie la ora 17.00, pe platformele anunţate. 
Afişat astăzi, 30.08.2021 
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