
Analiza examenului de licenţă 

Sesiunea septembrie 2017 

Specializările  Matematică-Informatică, Informatică  şi Informatică în limba 

engleză  

 

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

de licenţă, sesiunea septembrie 2017, specializările Matematică-Informatică, Informatică şi Informatică 

în limba engleză, s-a desfăşurat în ziua de 7 septembrie 2017, sala AB1. Comisia de licenţă a fost formată 

din următoarele cadre didactice: 

Preşedinte: Conf. dr. Luminiţa Cosma 

Membri: 

Lect. dr. Adrian Alexandrescu 

Conf. dr. Crenguţa Puchianu 

Secretar:  Lect. dr. Cristina Sburlan. 

 

Înscrierile s-au desfăşurat în zilele de 4 septembrie (două ore pe zi) şi 5 septembrie (trei ore pe 

zi), după un program anunţat. Actele pe care absolvenţii trebuie să le prezinte la înscriere sunt 

următoarele: lucrarea de licenţă (1 exemplar), referatul de apreciere întocmit şi semnat de către profesorul 

cordonator, CD cu fişierul pdf al lucrării, funcţional şi neparolat, listă semnată cu cele 10 subiecte 

propuse de profesorul coordonator (se va semna de către student şi profesorul coordonator), declaraţie 

privind originalitatea lucrării (se va semna de către student şi profesorul coordonator), copie după fişa de 

lichidare (se ridică de la secretariat), fişă de înscriere (se completează la înscriere), original şi copie 

chitanţă taxă de susţinere 500 ron pentru toţi studenţii înscrisi, cu şi fără taxă, copie după cartea de 

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

 

În sesiunea septembrie 2017, s-au înscris la examenul de licenţă 23 de studenţi, după cum 

urmează: la specializarea Matematică-Informatică s-au înscris 3 studenţi, absolvenţi ai promoţiei 2017, la 

specializarea Informatică s-au înscris 18 studenţi, 17 dintre ei absolvenţi ai promoţiei 2017 şi 1 absolvent 

al promoţiei 2016, iar la specializarea Informatică în limba engleză s-au înscris 2 studenţi, absolvenţi ai 

promoţiei 2017. 

 



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. 

 

Rezultate  

Toţi cei 23 de absolvenţi au promovat examenul de licenţă. Distribuţia notelor este prezentată în 

graficul de mai jos.  

 

 

 
 

 

 

       Preşedinte: Conf. dr. Luminiţa Cosma 

 

 

Secretar:  Lect. dr. Cristina Sburlan 

 

 

 

intre 6 si 7

intre 7 si 8

intre 8 si 9

intre 9 si 10


