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Regulament privind organizarea și desfășurarea 
examenelor de finalizare a studiilor universitare de 

licență pe perioada suspendării activităților didactice 
față în față 

 
PRINCIPII GENERALE 
 
Art. 1 
 
Prezentul regulament se aplică pentru anul universitar 2019-2020 numai pe perioada 
în care sunt suspendate activitățile didactice față în față.  
 
Art. 2 
 
Studiile universitare de licență pentru Specializarea Traducere și Interpretare se 
finalizează cu examen de licență. 
 
Art. 3 
 
FILS organizează şi desfăşoară examen de licenţă pentru absolvenṭii proprii la 
programul de studii universitare de licenţă, în condiţiile respectării tuturor măsurilor de 
combatere a răspândirii infectării cu Covid 19 pe teritoriul României. 
 
ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR 
 
 Art. 4 
 
(1) Înscrierea pentru examenul de licenţă presupune absolvirea integrală a cursurilor 
programului de licență Specializare Traducere și Interpretare, indiferent de promoție.  
(2) Înscrierea absolvenţilor proprii pentru examenul de licenţă se realizează on-line, de 
către secretariatul FILS, cu cel puţin 5 zile înainte de predarea lucrărilor de licență, 
respectiv cu minimum 5 zile înainte de 18.06.2020. 
(3) Absolvenţii promoţiilor anterioare au dreptul să se înscrie la examenele de 
finalizare a studiilor în sesiunea iunie-iulie a anului universitar 2019-2020, programată 
pentru promoţia curentă. 
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ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR 
 
Art. 6 
 
(1) Conform Regulamentului de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor de 
licență pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada impunerii unor restricții de 
distanțare socială, adoptat de Senatul UTCB, examenul de licență se va desfășura în 
sistem on-line și va consta din trei probe, după cum urmează: 

a. proba 1: evaluarea cunoștințelor de specialitate (Interpretare consecutivă – 
Limba B (engleză) și Limba C (franceză/spaniolă/germană)) – oral (on-line); 

b. proba 2: evaluarea cunoştinţelor de specialitate (Traducere specializată 
tehnică; Teoria și practica traducerii – Limba B (engleză) și Limba C 
(franceză/spaniolă/germană)) – oral (on-line); 

c. proba 3: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă – oral (on-line). 
 
(2) Probele menţionate la alin. (1) pentru examenul de licenţă se desfăşoară on-line, pe 
platforma utilizată de UTCB, Microsoft Teams, în prezenţa comisiei de examinare la 
data și ora stabilite, conform programării susținerii examenelor orale.  
 
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 
 
Art. 7 
 
(1) Tematica și bibliografia sunt aceleași pentru toți candidații, indiferent de promoția 
acestora (un absolvent dintr-o promoție anterioară va susține examenul conform 
normelor din prezent, indiferent de structura examenului la momentul absolvirii sale). 
 
Art. 8 
 
(1) Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6,00. 

(2) Nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 la fiecare probă. 

(3) Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de 

către membrii comisiei de examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire.  

(4) Media examenului de licenţă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, 

exclusiv în baza mediei probelor. 
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(5) Deliberarea comisiilor, cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă, nu 
este publică. 
 
Art. 9 
 
(1) Rezultatele probelor de la pctul. (1), art. 6, se comunică fiecărui candidat în parte 
de către Secretariatul FILS.  
 
Art. 10 
 
(1) Lucrările de licență se vor preda în zilele de 18-19 iunie pe adresa de mail a cadrelor 
didactice care fac parte din comisia de primire și verificare a lucrărilor, precum și pe 
adresa Secretariatului FILS. 
 
 
 
 
 
 
 
 


