
Analiza examenului de licenţă 

Sesiunea iunie 2020 

Domeniul Matematică  

Specializările  Matematică-Informatică  şi Matematică-Informatică  în limba 

engleză  

 

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

de licenţă, sesiunea iunie 2020, specializările Matematică-Informatică şi Matematică-Informatică în 

limba engleză, s-a desfăşurat online în ziua de 26 iunie 2020, pe platforma Webex, conform planificarii 

afisate pe site-ul facultatii: https://math.univ-ovidius.ro/Doc/Academic/Finalizare/2020/Planificare-

sustineri-M-MI-MIE-2020-06-26.pdf. Comisia de licenţă a fost formată din următoarele cadre didactice: 

Preşedinte: Conf. dr. Luminiţa Cosma 

Membri: 

Conf. dr. Aurelian Nicola 

Lect. dr. Gabriela Badea 

Secretar:  Lect. dr. Cristina Sburlan. 

 

Înscrierile s-au desfăşurat online, prin e-mail cu confirmare de primire pe adresa secretarului 

comisiei, în zilele de 19 si 20 iunie 2020, după un program afisat pe site-ul facultatii. https://math.univ-

ovidius.ro/Doc/Academic/Finalizare/2020/Calendar-FMI-finalizare-2020.pdf.  Metodologia de finalizare 

studii prevede ca înscrierea să se facă în două etape, anume 

• Etapa I-a - înscrierea pentru verificare antiplagiat a lucrarilor (15 -16 iunie 2020) 

• Etapa a II-a - înscrierea cu lucrarea in foma finala, însotită de Raportul privind avizul 

coordonatorului (19 -20 iunie 2020). 

Documente necesare înscrierii online, care sunt disponibile și pe site-ul facultății la adresa 

https://math.univ-ovidius.ro/Doc/Academic/Finalizare/2020/Anunt-licenta-Matematica.pdf, sunt 

urmatoarele: 

• pentru Etapa I  

1) Fişierul PDF al lucrării functional si neparolat, precum si aplicatia (daca e cazul) 

2) Declarație de autenticitate, semnata de catre student_Anexa 2 (in format PDF) 

• pentru Etapa a II-a   

1) Lucrarea de licenta (in format PDF), precum si aplicatia (daca este cazul) 
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2) Lista cu cele 10 subiecte elaborata de catre absolvent, impreuna cu profesorul coordonator, 

semnată de către absolvent și de către profesorul coordonator (in format PDF) 

3) Fisa de înscriere - Anexa 1a (in format PDF) 

4) Declarație de autenticitate, semnata de catre student_Anexa 2 (in format PDF) 

5) Declaratia de conformitate, semnata de catre absolvent_Anexa 3 (in format PDF) 

6) Fisa de identificare digitala - Anexa 4a, in format TXT 

7) Raportul privind constatarea originalitatii întocmit şi semnat de către profesorul 

coordonator_Anexa 5 (in format PDF) 

8) Copie dupa dovada achitarii taxei de inscriere la examenul de licenta, in cuantum de 500 RON, 

pentru toti studenții, cu și fără taxă (in format PDF) (vezi https://www.univ-

ovidius.ro/anunturi/2327-anunt-privind-achitarea-taxelor-de-catre-studenti-prin-virament-bancar) 

9) Copie Carte de identitate (in format PDF) 

10) Copie Certificat naștere (in format PDF) 

11) Copie Certificat de căsătorie, dacă este cazul (in format PDF) 

12) Declaratie RGPD (in format PDF) 

13) Acord privind înregistrarea examenului - Anexa 7 (in format PDF) 

14) Declarație pe proprie răspundere privind asumarea obligației de depunere a documentelor în 

original, la secretarul Comisiei, sub sancțiunea nulității examenului de finalizare susținut - Anexa 8 

(in format PDF) 

Fişa de identificare digitală (Anexa 4a), în format TXT este necesară pentru procedeul de arhivare, la 

nivelul universității implementându-se un depozit digital de arhivare a tuturor lucrarilor de 

licență/disertație. 

Candidatii declarati admisi au trimis toate documentele de mai sus si in original prin curier pe adresa 

secretariatului Facultatii de Matematica si Informatica, conform anunturilor https://math.univ-

ovidius.ro/Doc/Academic/Finalizare/2020/Anunt-inscrisi-finalizare.pdf si https://math.univ-

ovidius.ro/Doc/Academic/Finalizare/2020/Documente-necesare-licenta.pdf. Documentele de mai sus au 

fost insotite si de Lucrarea de Licență legată prin spiralare sau cartonare (1 exemplar), în format tipărit, 

insotita de un CD/DVD care conține fișierul PDF al lucrării (funcțional și neparolat, în care se poate face 

o căutare de text) si aplicația aferentă (acolo unde este cazul), precum si declarația de autenticitate 

semnată de absolvent, in format PDF (Anexa 2) si fișa de identificare digitală a lucrării de licență in 

format TXT (Anexa 4a).  

În sesiunea iunie 2020, s-au înscris la examenul de licenţă 22 de candidati, după cum urmează: la 

specializarea Matematică-Informatică s-au înscris 21 de candidati, (dintre care 20 de absolvenţi ai 

promoţiei 2020 si un absolvent al promotiei 2019), iar la specializarea Matematică-Informatică ȋn limba 

engleză s-a înscris o candidata  (absolventa a promotiei 2008). 

Examenul a constat din două probe, Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor şi Proba 2 – Susţinerea 

(prezentarea) lucrării de licenţă. Pentru Proba 1, profesorul îndrumator a selectat 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. 
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Rezultate  

Toţi cei 22 de absolvenţi au promovat examenul de licenţă. Din punct de vedere al repartiției 

mediilor de licență, 9 absolvenți au obținut media între 7 și 8, 8 absolvenți au obținut media între 8 și 9, 

iar 5 absolvenți între 9 și 10. Este de notat faptul ca o absolventa a obținut media de licența 10. 

 Distribuţia notelor este prezentată în graficul de mai jos.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Preşedinte: Conf. dr. Luminiţa Cosma 

 

Secretar:  Lect. dr. Cristina Sburlan 
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