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Analiza examenului de licenţă 
Sesiunea iunie 2008 

Specializarea Matematică – Informatică 4 ani 

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

sesiunea iunie 2008, la specializările Matematică-Informatică (MI), 4 ani şi 

Matematică-Informatică Invăţământ la Distanţă (MI-ID). 

În sesiunea iunie 2008 la specializarea Matematică - Informatică s-au inscris 36 de 

candidaţi, dintre care 34 la MI şi 2 la MI-ID. 

 

 

 

 

În această sesiune de licenţă a fost utilizat sistemul introdus in iunie 2006 pentru 

proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale. Candidaţii au avut la dispoziţie o 

listă de 20 de discipline dintre care au ales la înscriere 6 discipline din care au 

susţinut proba scrisa de verificare a cunoştinţelor.  

La proba I, comisia de licenţă a selectat prin tragere la sorţi 20 de subiecte, câte 

unul pentru fiecare disciplină. Studenţii au tratat 6 dintre subiectele propuse, 

conform preferinţelor  exprimate în cererea de înscriere la examenul de licenţă. 

Distribuţia opţiunilor studenţilor se poate observa în cele ce urmează. 

Analizând opţiunile exprimate de candidaţi, se observă ca aceştia au optat în număr 

mare pentru unele discipline (de exemplu Calcul paralel sau Geometrie I), însă 

opţiunile lor au acoperit aproape în totalitate lista disciplinelor din care puteau allege. 

Singurele discipline pentru care nu a optat nici un student sunt Analiză III şi Analiză 

funcţională, dintre disciplinele de matematică, respectiv Baze de date I şi Baze de 

date II, dintre disciplinele de informatică. 

 Fără 
taxă 

Cu 
Taxă 

Total 

MI 23 11 34 

MI+ID 0 2 2 
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Optiuni pentru discipline de informatica
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Optiuni pentru discipline de matematica
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Cadrele didactice care au coordonat lucrări de licenţă ale studenţilor de la 

Matematică – Informatică şi numărul de lucrări coordonate poate fi analizat în cele ce 

urmează. 

Cadru didactic 

Lucrări 

coordonate 

Conf. dr. Zaharescu Eugen 9 

Lect.drd. Adrian Alexandrescu 4 

Lect. dr. Cristina Flaut 2 

Conf.dr. Raluca Vernic 2 

Conf.dr.Cristina Mandruta 2 

Prof.dr. Wladimir Boskoff 1 

Prof.dr. Alexei Leahu 1 
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Lect.dr. Elena Pelican 1 

Lect.dr. Aurelian Nicola 1 

Lect.dr. Homentcovschi Laurentiu 1 

Conf.dr.Mircea Popovici 1 

Conf.dr.Elena Popescu 1 

 

Dintre cei 36 de studenti înscrişi (34 MI şi 2 MI-ID), un student de la MI nu s-a 

prezentat la proba scrisa, iar 3 studenţi au fost eliminaţi pentru fraudă. 6 studenţi au 

fost declaraţi respinşi după susţinerea primei probe, întrucât au obţinut note sub 5, 

iar restul de 26 au obţinut note de trecere. După afişarea rezultatelor de la proba I, 

nu au fost depuse contestaţii.  

Dintre candidaţii care au promovat prima probă, 8 studenţi au obţinut note sub 7, 12 

studenţi au obţinut note între 7 şi 9, iar 6 studenţi au obţinut note între 9 şi 10. Deşi 

nu s-a obţinut nici o notă de 10, un procent excelent de 23% dintre studenţi au 

obţinut note peste 9.  

Notele la proba 1

< 5
19%

5<=N<6
6%

6<=N<7
19%

7<=N<8
28%

8<=N<9
9%

9<=N<10
19%

< 5
5<=N<6
6<=N<7
7<=N<8
8<=N<9
9<=N<10

 

Dintre cei 37 de candidati înscrişi, 26 de candidati (72,22% din totalul de 36 înscrişi 

la examen) au susţinut proba a 2-a, cea de susţinere a lucrării de licenţă. Toţi 

studenţii care au participat la proba a 2-a au obţinut note peste 9. Mai mult, 3 dintre 

aceştia au obţinut la această probă nota maxima, 10. 

Toti studenţii de la MI şi MI-ID care au susţinut lucrarea de licenţă au obţinut medii 

finale peste 6. Cea mai mare medie la specializarea MI a fost 9,92, iar cea mai mică 

7,36.  
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Notele finale la licenta

7<=N<8
15%

8<=N<9
50%

9<=N<10
35%

7<=N<8
8<=N<9
9<=N<10

 

Comisia apreciază că rezultatele de la specializarea Matematică – Informatică  sunt 

bune. Majoritatea candidaţilor au prezentat lucrări de licenţă ce au inclus contribuţii 

personale semnificative. Un rol important în obţinerea acestor rezultate revine 

îndrumătorilor care au ghidat studenţii în procesul de elaborare al lucrărilor.  

 

 

Comisia  

Presedinte: Prof. Dr. Marius Craciun Membri: 

Conf dr Eugen Zaharescu 

Conf dr Anghel Panait 

Lect dr Elena Pelican 

Lect dr Cristina Flaut 

Secretar: Asist drd Elena Bautu  

 


