
Analiza examenului de licenta 

Sesiunea iunie – iulie 2016 

Specializarea Matematica – Informatica 

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

licenta, sesiunea iunie – iulie 2016, specializarea  Matematica – Informatica,  s-a desfasurat in ziua de 9 

iulie 2016, sala E6. Comisia de licenta a fost formata din urmatoarele cadre didactice. 

Presedinte – Prof. Dr. Constantin Popa 

Membri   

Conf. Dr. Constantin Costara 

Lect. Dr. Marian George Ciuca 

Secretar - Asist. Dr. Ioana Pomparau 

Inscrierile s-au desfasurat in zilele de 22, 24 si 28 iunie, 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 

licenţă (1 exemplar), cd cu fişierul pdf al lucrării, funcţional şi neparolat, listă semnată cu cele 10 

subiecte propuse de profesorul coordonator (se va semna de catre student si profesorul coordonator),  

declaraţie privind originalitatea lucrării (se va semna de catre student si profesorul coordonator), copie 

certificat de competenţă lingvistică (se ridică de la secretariat), copie după fişa de lichidare (se ridică de 

la secretariat), fişă de înscriere (se completează la inscriere), original şi copie chitanţă taxă de susţinere 

500 ron pentru toţi studenţii înscrisi, cu si fără taxă, copie după cartea de identitate, copie certificat 

naştere, copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul). 

Din totalul de 15 de absolventi inscrisi la examen, unul este absolvent de studii de licenta cu durata de 4 

ani si 14 sunt absolventi de studii de licenta de 3 ani. Dintre cei 15 candidati inscrisi, 13 sunt absolventi 

care au ocupat locuri bugetate si 2 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 

2016 12 
2015 1 
2014 1 
2004 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 absolventul evaluat.  

Rezultate 
Toti cei 15 absolventi au promovat examenul de licenta. Distributia notelor este prezentata in graficul 

de mai jos. 

 

 

25 iulie 2016 

Presedinte comisie,  

Prof. Dr. Constantin Popa 

 

 

Secretar comisie,  

Asist. Univ. Dr. Ioana Pomparau 
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