
Analiza examenului de licent� 
Sesiunea septembrie 2022 

Specializ�rile Informatic� _i Informatic� in limba englez� 

În cadrul Facult��ii de Matematic� i Informatic�, Universitatea Ovidius din Constanta, examenul de 

licent�. sesiunea septembrie 2022, specializ�rile Informatic� �i Informatic� in limba englez�, s-a 

desfa_urat in ziua de 7 septembrie 2022, în sala Aula B, conform planific�rii �i în acord cu metodologia 

aprobat� _i postat� pe site-ul facultä�ii: htps:/fmi.univ-ovidius.ro/academic/studi-de-licenta/licenta-

documente. 
Candidatii au fost legitima�i cu c�r�ile de identitate. 

Comisia de licen�� a fost format� din urm�toarele cadre didactice: 

Pre_edinte: Conf. dr. Drago_-Florin SBURLAN 

Membri: Conf. dr. Elena PELICAN 

Conf. dr. Elena BÄUTU 

Lect. dr. Marian-George CIUC� 

Lect. dr. Andrei RUSU 

Secretar: Asist. drd. Anata-Flavia 1ONESCUU 

inscrierile s-au desf�_urat online, conform calendarului afi_at la data de 6 iunie 2022 pe pagina web 

https:/fmi.univ-ovidius.ro/academic/studi-de-licentalicenta-documente, �i specificat _i în anun�ul 

privitor la înscriere: https://fimi.univ-ovidius.ro/wp-
content uploads 2022/09/Anunt%20Inseriere20Licenta620septembrie%202022.pdf �i au constat în 

depunerea actelor necesare pentru fiecare etap�, astfel: 

pentru etapa I (verificarea antiplagiat a luer�rilor de finalizare a studiilor), înscrierile s-au 

desf�_urat în perioada 1-5 septembrie. Au fost trimise prin e-mail c�tre secretarul comisiei 

urm�toarele documente: fi_ierul PDF al lucr�ri, func�ional �i neparolat _i fi_a de identificare 

digital� (Anexa 4a). în format TXT; aplica�ia; Declara�ia de autenticitate, semnat� de c�tre 

student �i profesorul coordonator (Anexa 2). 



pentru etapa a lI-a (inscrierea cu lucrarea în forma final�, înso�it� de Raportul privind avizul 

coordonatorului si restul actelor), inscrierile s-au desfã_urat in ziua de 6 septembrie. la sediul 

facultä�ii, sala AB1, conform programului de depunere din anunt. Au fost colectate: Lucrarea 

de licent� tipärit� (I exemplar); Lista cu cele 10 subiecte elaborat� de c�tre absolvent, împreun� 

cu profesorul coordonator, semnat� de c�tre absolvent _i de c�tre profesorul coordonator, Fi_a 

de inscriere (Anexa la); Declara�ia de conformitate, semnat� de c�tre absolvent (Anexa 3); 

Raportul privind constatarea originalitä�ii întocmit _i semnat de c�tre profesorul coordonator 

(Anexa 5); copie chitan�� tax� de sus�inere 500 RON (pentru toti studen�ii, cu �i f�r� tax�); 

copie Carte de identitate: copie Certificat na_tere; copie Certificat de c�s�torie (dac� este 

cazul); Declara�ie RGPD; Cele dou� chestionare CCOC obligatorii ("Chestionar privind 

evaluarea perceptiei fa�a de studiile de licen�� �i evolu�ia educa�ionala" �i "Fi_a de monitorizare 

a evolutiei în carier�") completate 

in promo�ia 2022, au fost 83 de absolven�i ai specializ�rii Informatic�, dintre care 20 s-au înseris 

la examenul de licen�� (sesiunea septembrie). �i 17 de la Informatic� în limba englez�, dintre care 

S-au înscris 2. De asemenea, s-au mai înscris 2 absolven�i ai specializärii Informatic� din alte 

promotii. 

Candidati inscrisi la examenul de licenta 

3,33% 

8,33% 

83,33% 

Informatica (2022) Informatica in lb. eng. Informatica (alte promotii) 

Examenul a constat din dou� probe. Proba 1 - Evaluarea cuno_tin�elor fundamentale �i de specialitate 

_i Proba 2 - Sustinerea (prezentarea) lucr�ri de licen��. Pentru Proba 1, absolventul împreun� cu 

profesorul coordonator au elaborat un num�r de 10 subiecte, din arii de cuno_tin�e apropiate temei 
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