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Analiza examenului de licenţă 
Sesiunea iunie 2008 

Specializarea Informatică 3 ani 
 

Raportul include rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi la examenul de licenţă, 

sesiunea iunie 2008, la specializarea Informatică 3, Comisia 6. 

În sesiunea iunie 2008 la specializarea Matematică - Informatică s-au inscris 15 

studenţi la această comisie. Toti studentii înscrişi la această comisie sunt studenti 

fără taxă. 

În această sesiune de licenţă a fost utilizat pentru prima dată sistemul  bazat pe 

înlocuirea probei scrise de verificare a cunoştinţelor fundamentale, cu proba orală de 

verificare a cunoştinţelor studentului din arii înrudite cu tema lucrării de licenţă alese 

de candidat. Pentru această probă, studenţii au avut de pregătit 10 subiecte, propuse 

de profesorul îndrumătorul.  

Studenţii au primit două note. Prima notă s-a acordat pentru conţinutul şi 

prezentarea lucrării de licenţă, iar a doua notă s-a acordat pentru răspunsurile la 

două întrebari alese de comisie din lista celor 10 întrebări propuse de profesorul 

îndrumător. Pentru a promova, fiecare dintre cele două note trebuie să fie peste 5, 

iar media lor sa fie mai mare sau egală cu 6. Toţi studenţii înscrişi la această comisie 

au obţinut note ce le-au permis promovarea examenului de licenţă. 

Cadrele didactice care au coordonat lucrări de licenţă ale studenţilor de la 

Informatică, Comisia 6, şi numărul de lucrări coordonate poate fi analizat în cele ce 

urmează. 

Cadru didactic 
Lucrări 

coordonate 

Conf.dr.Eugen Petac 5 

Lect.dr.Homentcovschi Laurentiu 3 

Conf.dr.Zaharescu Eugen 2 

Lect. dr. Cristina Flaut 2 

Lect. dr. Rabaea Adrian 1 

Conf.dr. Christian Mancas 1 

Lect. dr. Elena Pelican 1 

Toţi studenţii înscrişi s-au prezentat şi au susţinut examenul de licenţă. 
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Toţi studenţii înscrişi au promovat examenul de licenţă. 3 studenţi au promovat cu 

nota finală 10, 6 studenţi au obţinut note între 9 şi 10, 5 studenţi au obţinut note 

între 8 şi 9, şi un singur student a obţinut nota sub 8 (şi anume 7.42). Aşadar, cea 

mai mica notă a fost 7.42.  

Notele finale la Informatica 3 ani
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Comisia apreciază că rezultatele sunt bune. Majoritatea candidaţilor au prezentat 

lucrări de licenţă ce au inclus contribuţii personale. 
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