
1. Analiza Examenului de licenţă, Sesiunea iulie 2015 
 

1.1. Specializarea Informatica, 3 ani  

Descriere 
In cadrul Facultatii de Matematica si Informatica, Universitatea Ovidius din Constanta, examenul 

de licenta, sesiunea iunie – iulie 2015, specializarea Informatica – 3 ani, s-a desfasurat in zilele de 7 – 8 

iulie 2015, sala E8.  

Comisia de licenta a fost formata din urmatoarele cadre didactice 

Presedinte - Conf. Dr. Pelican Elena 

Membri   

Conf. Dr. Sburlan Dragos 

Lect. Dr. Bobe Alexandru 

Lect. Dr. Nicola Aurelian 

Lect. Dr. Puchianu Crenguta 

Secretar - Asist. Dr. Ioana Pomparau 

 

Inscrierile s-au desfasurat in perioada 29 iunie – 5 iulie (luni – duminica), intr-un interval de doua 

ore pe zi, dupa un orar anuntat. Actele pe care absolventii trebuie sa le prezinte la inscriere sunt 

urmatoarele:  lucrarea de licenta legata (1 exemplar), original si copie chitanta taxa de sustinere 500 ron 

pentru toti studentii inscrisi, cu si fara taxa, declaratie olografa privind originalitatea lucrarii, copie 

certificat de competenta lingvistica, lista semnata (de prof. indrumator si absolvent) cu cele 10 subiecte 

propuse de profesorul coordonator, copie dupa fisa de lichidare, fisa de inscriere, copie dupa cartea de 

identitate, copie certificat nastere, copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul). 

Din totalul de 56 de absolventi inscrisi la examen, 49 sunt absolventi de pe locuri bugetate si 7 sunt cu 

taxa. Situatia numarului de absolventi inscrisi, relativ la anul absolvirii studiilor universitare de licenta, 

este descrisa in tabelul de mai jos. 

 

An absolvire 

studii licenta 

Numar de absolventi 

inscrisi 

2015 46 

2014 7 

2013 1 

2011 2 

 

 

Examenul a constat din doua probe, Proba 1 – evaluarea cunostintelor si Proba 2 – sustinerea 

(prezentarea) proiectului de licenta. Pentru Proba 1, profesorul indrumator a selectat un numar de 10 

subiecte, din arii de cunostinte apropiate temei proiectului de licenta. Din aceasta lista de subiecte, 

comisia a ales doua subiecte spre a fi prezentate oral de catre absolventul evaluat.  



Rezultate 

Toti cei 56 de absolventi au promovat examenul de licenta. Distributia notelor este prezentata in 

graficul de mai jos. 

 
 

 

 

1.2. Specializarea Matematica informatica, 3 ani  
Examenul de licenta la specializarea Matematica informatica s-a desfasurat in data de 7 iulie 2015,  in sala 

E1. 

Comisia de licenta a fost formata din urmatoarele cadre didactice 

Presedinte - Conf. Dr. Costara Constantin 

Membri Conf. Dr. Flaut Cristina 

Lect. Dr. Ciuca Marian 

Secretar - Lect. Dr. Cirlig George 

 

Inscrierile s-au desfasurat in zilele 30 iunie , 2,3 iulie intr-un interval de doua ore pe zi, dupa un 

orar anuntat. Conform Metodologiei de desfasurare a examenului de licenta, actele pe care absolventii 

trebuie sa le prezinte la inscriere sunt urmatoarele:  lucrarea de licenta legata (1 exemplar), original si 

copie chitanta taxa de sustinere 500 ron pentru toti studentii inscrisi, cu si fara taxa, declaratie olografa 

privind originalitatea lucrarii, copie certificat de competenta lingvistica, lista semnata (de prof. 

indrumator si absolvent) cu cele 10 subiecte propuse de profesorul coordonator, copie dupa fisa de 

lichidare, fisa de inscriere, copie dupa cartea de identitate, copie certificat nastere, copie dupa certificatul 

de casatorie (daca este cazul). 

Examenul a constat din doua probe, Proba 1 – evaluarea cunostintelor si Proba 2 – sustinerea 

(prezentarea) proiectului de licenta. Pentru Proba 1, profesorul indrumator a selectat un numar de 10 

subiecte, din arii de cunostinte apropiate temei proiectului de licenta. Din aceasta lista de subiecte, 

comisia a ales doua subiecte spre a fi prezentate oral de catre absolventul evaluat.  
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Din punct de vedere al rezultatelor obtinute, mentionam ca toti cei 13 candidati inscrisi la examen 

au fost declarati admisi. Prezentam in continuare situatia notelor obtinute. 

 
 

 

Observatii si recomandari cu privire la desfasurarea Examenului de licenta 

La incheierea procesului de inscriere si a desfasurarii examenului de licenta avem urmatoarele observatii 

 Frecventa inscrierilor - un numar mare de absolventi s-au inscris in ultimele doua zile ale 

perioadei de inscriere, respectiv sambata si duminica. In cazul in care exista nelamuriri legate de 

situatia unui student, acestea nu se pot rezolva in zilele de sambata si duminica, deoarece 

Secretariatul este inchis. 

 Certificat de competenta lingvistica  – au existat o serie intreaga de exceptii legate de aceasta 

diploma, deoarece pentru unii dintre studentii care au absolvit in anii anteriori lui 2015 sau care 

au promovat examenul in sesiunea speciala, certificatele nu erau inca trimise la Secretariatul 

Facultatii de Matematica si Informatica; mentionam faptul ca aceste certificate sunt eliberate de 

catre Departamentul de limbi straine al UOC. 

 Lucrarea de licenta – au existat absolventi care la inscriere au adus lucrarea de licenta nelegata; 

unul dintre acesti absolventi nu avea trecut nici titlul proiectului de licenta, nici numele 

profesorului indrumator pe lucrarea de licenta. 

 Lipsa unor acte de identitate – au existat absolventi care au incercat sa se inscrie fara a prezenta 

copii ale cartii de identitate sau a certificatului de nastere. 

 Lista de subiecte – nu toti absolventii au prezentat la inscriere lista de subiecte semnata de 

profesorul indrumator.  

 Fisa de apreciere – au existat cazuri in care data completarii fisei de apreciere a fost chiar data 

sustinerii examenului. 

 In METODOLOGIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR 

ÎN ÎNVATAMÂNTUL SUPERIOR – EXAMENE DE ABSOLVIRE, LICENTA, DIPLOMA, 

SELECTIE, DISERTATIE, ÎN CADRUL UNIVERSITATII „OVIDIUS” DIN CONSTANTA, la 

Art. 10, pct. 5, se specifica faptul ca intre inscrierea candidatilor si desfasurarea examenului de 

licenta sa fie cel putin 10 zile. Aceasta prevedere nu a fost respectata, deoarece inscrierile s-au 
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terminat pe 5 iulie, iar examenul s-a desfasurat in perioada 7-8 iulie, conform Metodologiei 

Facultatii de Matematica si Informatica. 

 Gradul de dificultate al temelor abordate – acesta a fost destul de diferit, de la o lucrare de licenta 

la alta. 

Pe baza observatiilor de mai sus recomandam 

 Perioada de inscriere – evitarea includerii zilelor de sambata sau duminica in orarul de inscrieri, 

deoarece pot sa apara probleme care trebuie obligatoriu lamurite la secretariat. 

 Indrumar licenta – elaborarea unui indrumar pentru studentii care doresc sa participe la examenul 

de licenta. Acest indrumar va contine actele necesare inscrierii, precum si detalii, de exemplu: 

lucrare de licenta – un exemplar legat prin spiralare sau cartonare; fisa de inscriere – se va 

completa la inscriere; certificat de competenta lingvistica – se va ridica de la secretariat etc. Se va 

propune un format pentru lucrarile de licenta, astfel incat studentii sa stie ce anume trebuie sa 

contina un astfel de document: titlul, prof. indrumator, student, cuprins, exprimare, bibliografie, 

formatare document (Latex, Word …), numar minim de pagini, dress code, se va specifica in mod 

clar faptul ca este o lucrare de licenta, si nu o documentatie a proiectului de licenta etc. 

 Lista de subiecte propusa de profesor indrumator – listele de subiecte pentru absolventii care au 

acelasi profesor indrumator sa contina cel mult doua subiecte commune (mai ales pentru colegii 

nostri care au indrumat mai multi studenti; au fost cazuri cand un cadru didactic a indrumat mai 

mult de 10 studenti la lucrarea de licenta); subiectele alese trebuie sa faca parte din materia 

studiata in cadrul disciplinelor din planurile de invatamant ale specializarii aferente. 

 Certificat de competenta lingvistica – pentru absolventii (cel putin din ultimii n ani) acestei 

facultati propunem ca la inscriere sa nu fie necesara o copie a acestei diplome, deoarece, prin fisa 

de lichidare, Secretariatul da avizul absolvirii celor 4 semestre in care au studiat o limba straina.  

 Fisa de apreciere – sa fie inclusa in lista de acte necesare inscrierii, alaturi de subiectele propuse 

de profesorul indrumator. In acest fel, profesorul indrumator va vedea ultima varianta a lucrarii de 

licenta si poate verifica diferite aspecte ale acesteia, cum ar fi titlul, structura, formatul, exprimare 

corecta etc. 

 Bibliografia lucrarii de licenta – aceasta ar trebui sa includa si referinte la cursurile (format tiparit 

sau electronic) pe care le-au studiat in cadrul facultatii si care i-au ajutat in realizarea proiectului 

de licenta. Se va evita folosirea link-urilor de tip blog sau wikipedia. 

 Aplicatie pe suport electronic – propunem ca la inscriere, absolventii sa predea si codul aplicatiei, 

daca exista o aplicatie, impreuna cu lucrarea de licenta. Acestia vor semna o declaratie prin care 

cedeaza drepturile de autor UOC. Mentionam ca la alte facultati de profil din tara se cere la 

inscriere codul sursa al aplicatiei din cadrul proiectul de licenta. 

 Prezentarea proiectului (care va fi realizata in Beamer, PowerPoint, Prezi etc.) ar trebui sa fie 

salvata si ca document pdf pentru a evita instalarea de software in timpul desfasurarii examenului.  

 Lucrare de licenta – nu este necesar mai mult decat un exemplar al lucrarii de licenta (cel depus la 

inscriere). Unii dintre absolventi, la cererea profesorului indrumator au adus inca 2-3 exemplare 

legate pentru comisie. 

 Lista de teme propuse pentru lucrarile de licenta, pentru a evita o diferenta mare intre gradul de 

dificultate al temelor, profesorii indrumatori ar trebui sa considere un grad minim de dificultate 

atunci cand propun aceste teme. Acelasi lucru il propunem si referitor la lista cu cele 10 intrebari. 

 Agenti economici – sa se discute cu membrii departamentului oportunitatea de a invita agenti 

economici (in special firme IT) care sa asiste la prezentarea lucrarilor de licenta (si de disertatie), 

asa cum se intampla la alte facultati de profil din tara.  

  

http://math.univ-ovidius.ro/Doc/Academic/Licenta/2015/FMI-Metodologie-Examen-Finalizare-Studii-Licenta-Disertatie.pdf
http://math.univ-ovidius.ro/Doc/Academic/Licenta/2015/FMI-Metodologie-Examen-Finalizare-Studii-Licenta-Disertatie.pdf


 

2. Analiza Examenului de disertatie, Sesiunea iulie 2015 
 

Examenul de disertatie din sesiunea iulie 2015 la cele 3 specializari de masterat-Modelare 

mtematica in finante si analiza economica, Modelare si tehnologii informatice, Medii virtuale 

multimodale distribuite- s-a desfasurat in data de 7.07.2015, in sala E6.  

Comisia care a evaluat candidatii inscrisi la examenul de disertatie pentru cele 3 specializari a fost 

urmatoarea: 

Preşedinte Prof. Dr. Popovici Dorin - Mircea  

Membri Conf. Dr. Vernic Raluca  

 Conf. Dr. Cosma Luminiţa  

Secretar Asist. Dr. Liţă Lăcrămioara. 

 

La specializarea Modelare Matematica in finante si Analiza economica, toti cei 7 candidati care s-

au inscris au fost declarati admisi, acestia obtinand note foarte bune. Astfel, un candidat a obtinut media 

examenului de disertatie 9.00, 2 candidati au obtinut media 9.33 si 4 candidati au obtinut media 9.66. 

La specializarea Modelare si tehnologii informatice s-au inscris 10 candidati, toti fiind declarati 

de catre comisia de examinare, admisi. Mediile obtinute de catre absolventii acestei specializari au fost de 

asemenea foarte bune, cuprinse intre 9 si 10, 3 candidati obtinand media maxima. 

La specializarea Medii virtuale multimodale distribuite,  s-au inscris 10 candidati, dintre care 8 au 

obtinut media 10, iar ceilalti doi, media 9.33, respective 9.66. 

 

 


