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ANEXA 16 

Procedura LIT de organizare a sesiunilor examenelor de finalizare a studiilor universitare ale 

anului universitar 2019-2020 în regim online 

 

Art. 1.  

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 4206 din 6 mai 2020 

privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România și cu prevederile art. 1, 

alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 58 din 23 aprilie 2020 privind luarea 

unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, prin derogare de la prevederile 

prezentului regulament (art. 13, alin. (2) și art. 14, alin. (2)), pentru anul universitar 2019-2020, în 

situația în care în perioada prevăzută de structura anului universitar pentru susținerea examenelor de 

finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat pe teritoriul României este decretată stare de 

urgență, stare de alertă sau sunt impuse restricții cu privire la adunările publice și/sau la deplasarea 

persoanelor, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, probele 

examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat se vor desfășura și online, prin 

intermediul platformelor electronice utilizate de UVT. În baza Procedurii de organizare a sesiunilor 

examenelor de finalizare a studiilor universitare ale anului universitar 2019-2020 în regim online 

aprobate de Senatul universității la data de 15. mai 2020 (Anexa 15 a prezentului Regulament) și a 

Hotărârii nr. 5 a Consiliului Facultății de Litere, Istorie și Teologie, din 18 mai 2020, Facultatea de 

Litere, Istorie și Teologie aplică derogarea de la prevederile art. 11, alin. (2); art. 16 alin. (3), (4), (9) și 

art. 17, alin. (1) și alin. (2) ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de 

finalizare a studiilor universitarela Facultatea de Litere, Istorie și Teologie. 

Art. 2.  

Înscrierea candidaților și depunerea lucrărilor de finalizare a studiilor se va face online, pe platforma de 

e-learning Moodle cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea 

examenului, prin: 

o completarea pe platforma de e-learning Moodle a cererii de susținere a examenului de 

finalizare a studiilor universitare (cu specificarea limbii în care urmează să susțină proba 

1 (LL și LMA) și a domeniului de specialitate: literatură sau lingvistică (LL)). 

o autentificarea pe platforma de e-learning Moodle, completarea cererii de coordonare a 

lucrării de finalizare a studiilor și trimiterea acesteia spre validare către coordonatorul 

științific; 
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o încărcarea variantei finale a lucrării, validate de coordonatorul științific al lucrării pe 

foia de titlu; 

o încărcarea rezumatului lucrării împreună cu 5 cuvinte-cheie; 

o încărcarea unor eventuale anexe/baze de date cu informațiile care au stat la baza 

cercetării prezentate în lucrarea de finalizare a studiilor; 

o încărcarea raportului de similaritate, validat de coordonatorul științific al lucrării; 

o copie simplă după certificatul de naștere; 

o copie după pașaport (studenții străini). 

 

Coordonatorul științific va încărca referatul de evaluare al lucrării, de asemenea, pe platforma de e-

learning Moodle.  

Art. 3  

(1) Probele examenelor de finalizare a studiilor universitare în anul universitar 2019-2020 vor fi 

susținute în regim online, utilizând platforma de e-learning Moodle și sistemul de videoconferință 

Cisco Webex sau instrumente din portofoliul Google Suite for Education, după cum urmează: 

o Proba 1 a examenului de licență va consta, pentru fiecare program de studiu, în 

examinarea orală prin videoconferință a cunoștințelor, conform tematicii și 

bibliografiei anunțate la art. 16 alin. 3 al Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitarela Facultatea de Litere, 

Istorie și Teologie. 

o Proba 2 a examenului de licență va consta, în prima parte, din prezentarea prin 

intermediul videoconferinței a conținutului lucrării de către student, iar în a doua parte, 

din întrebări adresate studentului de către membrii comisiei, cu privire la conținutul și 

prezentarea lucrării. 

o Examenul de disertație va consta, în prima parte, din prezentarea prin intermediul 

videoconferinței a conținutului lucrării de către student, iar în a doua parte, din întrebări 

adresate studentului de către membrii comisiei, cu privire la conținutul și prezentarea 

lucrării. 

 

Susținerea examenului de licență se va desfășura după următorul calendar: 

 

Sesiunea iulie 2020: 

 

a) Specializarea Limbi și literaturi 

Proba 1: 9-10 iulie 2020 

Proba 2: 11 iulie 2020 
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b) Specializarea Limbi moderne aplicate 

Proba 1: 9-10 iulie 2020 

Proba 2: 11 iulie 2020 

 

c) Specializarea Istorie 

Proba 1: 9-10 iulie 2020 

Proba 2: 11 iulie 2020 

 

d) Specializarea Teologie pastorală ortodoxă 

Proba 1: 8 iulie 2020 

Proba 2: 8 iulie 2020 

 

Sesiunea septembrie 2020: în perioada 7-13 septembrie 2020 

 

Susținerea examenului de disertație se va desfășura după următorul calendar: 

 

a) Domeniul Filologie 

Susținerea lucrării de disertație: 7-8 iulie 2020 

 

b) Domeniul Istorie 

Susținerea lucrării de disertație: 7-8 iulie 2020 

 

c) Domeniul Teologie 

Susținerea lucrării de disertație: 9 iulie 2020 

 

Sesiunea septembrie 2020: în perioada 7-13 septembrie 2020 

 

(2) Rezultatele obținute le probele orale nu pot fi contestate. 

(3) Desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat în variantă 

online va fi înregistrată integral și arhivată pentru fiecare absolvent în parte, de către unul dintre 

membrii comisiei de examen.  

 

Art. 4.  

Studenții care nu au posibilitatea de a participa la sesiunea de examene de finalizare a studiilor în regim 

online din motive tehnice (lipsa unui calculator/laptop, lipsa conexiunii stabile la internet etc.) au 

dreptul să solicite, printr-o cerere scrisă depusă online, la secretariatul facultății secretariat.litere@e-

uvt.ro, cu cel puțin 10 zile înaintea datei stabilite pentru probele examenelor de finalizare a studiilor, 

susținerea probelor examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență sau de masterat de la 

sediul Universității de Vest din Timișoara (UVT), în același format și în aceeași perioadă prevăzută de 

mailto:secretariat.litere@e-uvt.ro
mailto:secretariat.litere@e-uvt.ro
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structura anului universitar. Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) va pune la dispoziție pentru 

aceste cazuri laboratoare cu calculatoare, în condiții de siguranță și cu respectarea normelor de igienă, 

sănătate publică și distanțare socială recomandate de autoritățile de resort, pentru a asigura condițiile 

necesare participării tuturor studenților.  

Art. 5. 

Grupul de suport e-learning constituit la nivelul UVT va sprijini comisiile pentru examen în 

organizarea probelor de evaluare a examenelor de finalizare a studiilor universitare în regim online. 

Etapele și pașii de organizare și desfășurare a probelor vor fi anunțate cu cel puțin 10 zile înainte de 

data programată pentru începerea examenelor de finalizare a studiilor universitare. 

 

Art. 6.  

Prezenta procedură este în acord cu Procedura de organizare a sesiunilor examenelor de finalizare a 

studiilor universitare ale anului universitar 2019-2020 în regim online aprobată în ședința Senatului 

universitar, în data de 15. 05. 2020. 

Prezenta procedură a fost aprobată în ședința Consiliului LIT din data de 26.05.2020. 

 

 

 




