
Analiza examenului de licenta

Sesiunea iunie-iulie 2016

Specializarea Informatica, 3 ani

In  cadrul  Facultatii  de  Matematica  si  Informatica,  Universitatea  Ovidius  din

Constanta, examenul de licenta, sesiunea iunie-iulie 2016, specializarea Informatica – 3

ani, s-a desfasurat in zilele de 9-10 iulie 2016, salile E1 si E8. Comisia de licenta a fost

formata din urmatoarele cadre didactice:

Presedinte : Conf. Dr. Sburlan Dragos

Membri : Conf. Dr. Pelican Elena

                      Lect. Dr. Bobe Alexandru

                       Lect. Dr. Nicola Aurelian

                       Lect. Dr. Puchianu Crenguta

Secretar : Asist. Dr. Lita Lacramioara

Inscrierile s-au desfasurat in perioada 22 - 28 iulie 2016, dupa un orar anuntat.

Actele pe care studentii trebuie sa le prezinte la inscriere sunt urmatoarele:  lucrarea de

licenta legata (1 exemplar), CD care comtine lucrarea in format pdf si aplicatia, original si

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

declaratie 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  36  de absolventi  inscrisi  la  licenta,  34  sunt  absolventi  de  locuri

bugetate si 2 sunt cu taxa. 

                                   

Forma de invatamant Nr. de absolventi inscrisi

FT 34

CT 2

Din numarul de absolventi inscrisi 34 sunt din promotia 2016, 1 din promotia 2015



si 1 din promotia 2014.

 Anul absolvirii Nr. de absolventi inscrisi

2016 34

2015 1

2014 1

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 studentul evaluat. 

Toti cei 36 de studenti au promovat examenul de licenta. Distributia notelor este

urmatoarea: 4 note de 10, 13 note intre 9.00 si 9.90, 16 note intre 8.00 si 8.90, 2 note

intre 7.00 si 7.90, si 1 nota intre 6.00 si 6.90.

Distributia notelor la examenul de licenta, specializarea Informatica,iunie-iulie

2016



Observatii:

• Din cei 36 de studenti inscrisi, 33 s-au inscris in ultimele 2 zile ale perioadei de

inscriere.

• Certificatele de competenta lingvistica necesare la inscriere nu au fost eliberate

pana  data  finalizarii  inscrierilor.  Mentionam  faptul  ca  aceste  certificate  sunt

eliberate de catre Departamentul de limbi straine al UOC.

• Lista de subiecte – multi dintre studenti au avut pe lista subiecte care nu aveau

legatura cu tema proiectului; a existat un numar destul de mare de absolventi cu

subiecte asemanatoare desi acestea nu aveau legatura cu lucrarile elaborate de ei.

12 iulie 2016                         

                                                                              

                                                                                     Presedinte comisie,

                                                                                     Conf. Dr. Sburlan Dragos

                                                                                      

                                                                                      Secretar comisie, 

                                                                                      Asist. Dr. Lita Lacramioara


