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Proceduri privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 

la Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 

Examenul de disertație 

 
 

 

În conformitate cu art. 22 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a 

studiilor în sesiunea iunie-iulie 2020 cu numărul de înregistrare 929/25.05.2020, Departamentul de Științe 

Economice și Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară aprobă prezenta procedură, aplicabilă pentru 

examenul de disertație în sesiunea iunie-iulie 2020. 

 

Menționăm că această procedură este în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a 

examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea iunie-iulie 2020 nr. 929/25.05.2020 adoptat de Consiliul 

FSEGA. 

 

Procedură privind organizarea și desfășurarea examenului de disertație 

(1) Examenul de disertație constă dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea lucrării de disertație. 

(2) Prezentarea și susținerea lucrării de licență se desfășoară online, în timp real, în fața comisiei de 

examen, prin intermediul platformei Zoom. Fiecare candidat se va prezenta în fața comisiei pe 

platforma Zoom la data și ora stabilită prin programarea preliminară realizată de către fiecare 

comisie și afișată pe site-ul FSEGA și al departamentului. 

(3) Programarea lucrării de disertație se face de către secretarul comisiei, alocând un interval de 15 

minute fiecărui candidat. În programarea susținerii lucrării de disertație secretarul va stabili 

intervalul orar pentru fiecare candidat, respectiv linkul videoconferinței Zoom. 

(4) La data și ora indicată în programare fiecare candidat se va alătura videoconferinței Zoom și se va 

legitima, înaintea începerii probei, cu cartea de identitate pe care o va apropia de camera video astfel 

încât datele acestuia să fie vizibile comisiei de examen. 

(5) Fiecare candidat va avea la dispoziție 10 minute pentru prezentarea lucrării de licență și 5 minute 

pentru a răspunde întrebărilor formulate de comisia de examinare. Pentru prezentarea lucrării de 

licență fiecare candidat va  pregăti o prezentare Power Point pe care o va rula prin partajarea 

ecranului (Share screen) concomitent cu prezentarea verbală. 

(6) Pe parcursul susținerii lucrării de disertație candidatul nu va părăsi câmpul vizual al comisiei de 

examen, va fi în permanență în fața camerei. De asemenea, candidatul nu se va consulta cu alte 

persoane aflate în aceeași încăpere, nu va consulta alte documente decât cele indicate de către 
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comisia de examen (dacă este cazul). Candidații care recurg la fraudă sau tentativă de fraudă vor fi 

eliminați din examen și vor fi consemnați ca fiind absenți în catalogul aferent. 

(7) După susținerea lucrării de disertație candidatul va părăsi videoconferința Zoom.

(8) Comunicarea rezultatelor la susținerea lucrării de disertație se va face la sfârșitul zilei, după

examinarea tuturor candidaților programați pe ziua respectivă prin afișarea rezultatelor pe site-ul

departamentului.

(9) În cazul în care un candidat nu poate accesa platforma Zoom sau întâmpină probleme tehnice legate

de conexiunea la Internet, comisia de examen va decide asupra reprogramării studentului la sfârșitul

zilei în care studentul respectiv a fost programat inițial.

Director departament 

Lect.univ.dr. Cardoș Ildikó-Réka 


