
 

Analiza examenului de licenţă 
Sesiunea septembrie 2020 

Specializările : Informatică , Informatică în limba engleză, Matematică-Informatică (studii de 

licenţă), Matematică-Informatică (studii de lungă durată)  

 

 

În cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică, Universitatea Ovidius din Constanţa, examenul de 

licenţă, sesiunea septembrie 2020, s-a desfăşurat online, în zilele de 8 şi 9 septembrie 2020, în două 

sesiuni paralele pe platforma Webex, conform planificării şi în acord cu metodologia aprobată şi 

postată pe site-ul facultăţii: https://math.univ-

ovidius.ro/default.aspx?cat=Academic&subcat=Licenta&item=Documente. 

Identitatea candidaţilor a fost verificată folosind camerele web şi copiile după cărţile de identitate ale 

candidaţilor depuse la înscriere. 

 

Comisia de licenţă a fost formată din următoarele cadre didactice: 

 

Preşedinte: Conf. dr. Dragoș-Florin SBURLAN 

Membri: Conf. dr. Elena PELICAN 

   Lect. dr. Alexandru BOBE 

   Lect. dr. Elena BĂUTU 

   Lect. dr. Andrei RUSU 

Secretar:  Asist. drd. Anata-Flavia IONESCU 

 

Înscrierile s-au desfăşurat online, pe 7 septembrie 2020, după un calendar anunţat cu 30 de zile înaintea 

susţinerii pe site-ul facultăţii: 

https://math.univ-ovidius.ro/default.aspx?cat=Academic&subcat=Licenta&item=Documente 

şi au constat în trimiterea prin e-mail către secretarul comisiei a actelor necesare (postate pe site-ul 

facultăţii: https://math.univ-

ovidius.ro/default.aspx?cat=Academic&subcat=Licenta&item=Documente): 

 Fişierul PDF al lucrării, funcţional şi neparolat; 

 Fişa de identificare digitală (Anexa 4a), în format TXT; 

 Aplicaţia (dacă este cazul); 
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 Declarația de autenticitate, semnată de către student şi profesorul coordonator (Anexa 2). 

 Lista cu cele 10 subiecte elaborată de către absolvent, împreună cu profesorul coordonator, 

semnată de către absolvent și de către profesorul coordonator; 

 Fişa de înscriere (Anexa 1a); 

 Declaraţia de conformitate, semnată de către absolvent (Anexa 3); 

 Raportul privind constatarea originalităţii întocmit şi semnat de către profesorul coordonator 

(Anexa 5); 

 copie chitanţă taxă de susţinere 500 RON (pentru toti studenții, cu și fără taxă); 

 copie Carte de identitate; 

 copie Certificat naștere; 

 copie Certificat de căsătorie (dacă este cazul); 

 Declaraţie RGPD; 

 Acord privind înregistrarea examenului (Anexa 7); 

 Declarație pe proprie răspundere privind asumarea obligației de depunere a documentelor 

prevăzute la Art. 9 din Metodologia de organizare, în original, la secretarul Comisiei, în termen 

de cel mult 15 zile lucrătoare de la eliminarea restricţiilor privind adunările publice, sub 

sancțiunea nulității examenului de finalizare susținut (Anexa 8). 

 

În promoţia 2020, au fost: 

 82 de absolvenţi ai specializării Informatică, dintre care 20 s-au înscris la examenul de 

licenţă (sesiunea septembrie) 

 19 de la Informatică în limba engleză, dintre care 9 s-au înscris la licenţă (sesiunea 

septembrie).  

 25 de la Matematică-Informatică, dintre care 5 s-au înscris la licenţă (sesiunea 

septembrie). 

 

De asemenea, s-au mai înscris 6 absolvenţi ai specializării Informatică din alte promoţii și 1 

absolvent al specializării Matematică-Informatică (studii de lungă durată) din promoţia 2005. 

 



 

 

Examenul a constat din două probe, Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

şi Proba 2 – Sustinerea (prezentarea) lucrării de licenţă. Pentru Proba 1, absolventul împreună cu 

profesorul coordonator au elaborat un număr de 10 subiecte, din arii de cunoştinţe apropiate temei 

lucrării de licenţă. Din această listă de subiecte, comisia a ales două subiecte spre a fi prezentate oral 

de către absolventul evaluat. 

 

Toţi cei 41 de candidaţi au promovat examenul de licenţă. Distribuţia notelor este prezentată în figura 

de mai jos: 
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Candidati inscrisi la examenul de licenta (septembrie 2020)

Informatica (2020) Informatica (alte promotii)

Informatica in limba engleza Matematica-Informatica (2020)

Matematica-Informatica: studii de lunga durata (2005)



 

 

14 septembrie 2020 Preşedinte: Conf. dr. Dragoş-Florin Sburlan 

  

 Secretar: Asist. drd. Anata-Flavia Ionescu 
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Distributia mediei examenului

intre 6 si 7 intre 7 si 8 intre 8 si 9 intre 9 si 10


