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INSTRUCȚIUNE DE LUCRU 

IL 02.B. – Susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – 
absolvenți/candidați 

Scop:  

Această instrucțiune prezintă modalitatea de derulare a examenului de finalizare a studiilor universitare de 
licență, prin intermediul Platformei Microsoft Teams (denumită în continuare, în mod frecvent și 
”Platformă Teams”) și a fost elaborată în vederea adaptării regulamentelor privind organizarea și 
desfășurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, cu predare în limba 
română/engleză, în anul universitar 2019-2020, la susținerea online a examenelor de finalizare a studiilor. 

Domeniul de aplicare: 

Instrucțiunea a fost elaborată în contextul organizării și desfășurării, în format online, a examenului de 
finalizare a studiilor universitare de licență, sesiunea iulie 2020 și se aplică absolvenților/candidaților care 
susțin examenul de finalizare a studiilor, precum și membrilor Comisiei Centrale pe Universitate, 
Comisiilor pe Facultate și Comisiilor de specialitate. 

Definiții, abrevieri și acronime aferente prezentei instrucțiuni: 

Notificare: mesaj primit în format electronic, prin intermediul adresei instituționale de email, prin care 
studentul/cadrul didactic este informat cu privire la o serie de aspecte specifice, referitoare la desfășurarea 
examenului de finalizare a studiilor. 

Grupă de examen: reprezintă grupul de studenți format în vederea susținerii concomitente examenul de 
finalizare a studiilor, cu scopul de a asigura desfășurarea acestui proces în mod transparent și în corelație 
cu standardele de calitate. 

Responsabil tehnic al comisiei: cadru didactic, membru (președinte/membru/secretar) al Comisiei de 
specialitate, constituită în contextul organizării examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, 
căruia îi revin o serie de atribuții cu caracter tehnic, cu scopul bunei desfășurări a procesului de evaluare. 

Subiect de examen: test de evaluare, numerotat, de la 1 la n+2 (unde n este numărul de grupe de examen 
alocate unei comisii de specialitate), compus din 6 întrebări tip grilă, fiecare întrebare având patru variante 
de răspuns, dintre care una este corectă. 

Sesiune de examen: Interval de timp, în care se derulează, în format online, evaluarea aferentă Probei 1 si 
Probei 2 ale examenului de licență, pentru o grupă de examen și în cadrul căreia se regăsesc, simultan, atât 
cadrele didactice care fac parte din Comisia de specialitate, cât și candidații/absolvenții aparținând unei 
grupe de examen. 

Modul de desfășurare a activităților: 

Absolvenții/candidații care s-au înscris la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență, prin 
intermediul platformei paginamea.rau.ro, se vor conecta la Platforma Microsoft Teams, prin intermediul 
adresei instituționale de email de tip @student.rau.ro, alegând opțiunea Romanian-American University 
(STUD), și vor parcurge următoarele etape, conform celor menționate mai jos: 

Computer
Typewritten text
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ETAPA 1 – Verificarea programării susținerii examenului de licență 

Pasul 1:  

În preziua susținerii examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, candidatul va primi, pe 
adresa de e-mail de tip @student.rau.ro, două notificări, după cum urmează: 

- O notificare reprezentând adăugarea la grupa de examen de absolvenți/candidați din care face parte 
și  la care va trebui să se conecteze pentru a susține examenul de licență; 

- O notificare reprezentând programarea, în calendarul din Platforma Teams, a zilei și intervalului 
orar alocate susținerii examenului de licență. 

În cadrul platformei Teams, studentul va regăsi grupa de examen cu denumirea facultății, numărul comisiei 
de licență și numărul grupei de examen (de ex. “IM – Comisia  nr.1 – Grupa1”).  

Prin conectarea la platforma Teams, în vederea susținerii examenului de licență, candidații își dau acordul 
ca această evaluare  să fie înregistrată audio-video și arhivată la facultate, în temeiul dispozițiilor legale în 
vigoare. Totodată, candidații se obligă să respecte Regulamentul de activitate profesională a studenților, să 
nu încalce dispozițiile legale privind fraudarea examenelor– regulile referitoare la GDPR (confidențialitatea 
datelor cu caracter personal),  precum și alte reglementări cadru, valabile la nivel național sau cele elaborate 
și aflate în vigoare la nivel instituțional. 

 

ETAPA 2 – Derularea examenului – Proba 1  

Pasul 2: În ziua susținerii examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, candidatul se va 
conecta la Platforma Teams, cu aprox. 5 minute înainte de ora programată, utilizând contul de tip 
@student.rau.ro și va selecta opțiunea Romanian-American University (STUD), conform precizărilor din 
Ghid pentru evaluare teste/examene online. 

Pasul 3: Candidații din fiecare echipă/ grupă de examen se vor conecta la Platforma Teams, în vederea 
susținerii examenului de licență, folosind conturile de tipul @student.rau.ro – Romanian-American 
University (STUD), conform graficului afișat.  

Înainte de începerea derulării examenului, candidații au obligația să fie conectați audio-video și să prezinte, 
la momentul solicitării de către Comisia de examen, prin intermediul camerei video, carnetul de student sau 
un alt act de identitate cu fotografie.   

Pasul 4: După legitimarea candidaților prin intermediul carnetului de student sau a unui act de identitate 
cu fotografie, candidaților li se va explica modalitatea de derulare a examenului.  

Pasul 5: După explicarea condițiilor de desfășurare a examenului, responsabilul tehnic al comisiei  va 
partaja ecranul și va accesa www.random.org. În caseta ”True Random Number Generator”  va fi generat 
aleatoriu un număr cuprins între minim 1 și maxim o cifră egală cu numărul variantelor alternative de test 
alocate respectivei comisii, ce va reprezenta numărul Subiectului de examen ce urmează a fi extras (un 
subiect/număr extras nu va putea fi realocat unei alte grupe de examen). Respectivul membru al comisiei 
va distribui link-ul reprezentând Subiectul de examen, utilizând chat-ul echipei respective, din Platforma 
Teams. 
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Candidații/absolvenții vor putea accesa Subiectul de examen folosind link-ul primit, prin intermediul 
Platformei Teams, în secțiunea de chat a echipei respective și vor avea la dispoziție 10 minute pentru 
finalizarea acestuia.  

Astfel, candidații vor avea la dispoziție un interval de 10 minute pentru a răspunde la cele 6 întrebări de tip 
grilă care, pentru a evita posibile neînțelegeri generate de citirea întrebărilor de către comisie, vor fi 
prezentate candidaților sub forma unui formular Microsoft Forms. Candidații vor marca răspunsul pe care 
îl consideră corect, în acest formular, fiecare întrebare având un singur răspuns corect. 

Pentru finalizarea examenului scris, după marcarea de către fiecare candidat/absolvent a răspunsurilor 
considerate corecte, aferente fiecăreia dintre cele 6 întrebări, candidatul are obligația apăsării butonului 
”Submit” (Trimite), anterior expirării timpului alocat. Nerespectarea acestei obligații duce la 
neînregistrarea răspunsurilor și, pe cale de consecință, la nepromovarea probei 1 și a examenului. Astfel, 
candidatul/absolventul este singurul răspunzător pentru transmiterea testului în timpul alocat, prin apăsarea 
butonului ”Submit” (Trimite). 

Comisia de licență are obligația de a anunța candidații din fiecare grupă de examen, cu privire la iminenta 
expirare a timpului alocat evaluării, cu aprox. 1 minut înainte de expirarea timpului.  

Pasul 6: La finalul celor 10 minute de examen, după verificarea rezultatelor obținute de către fiecare 
candidat/absolvent, unul dintre membrii comisiei, va anunța candidatul/candidații care nu a/au acumulat 
punctajul minim necesar pentru a susține proba 2 a examenului de licență (prezentarea lucrării de licență) 
– nota minimă pentru a putea susține cea de-a doua probă este nota 5 (cinci). 

ETAPA 3 – Derularea examenului – Proba 2 

Pasul 7: Candidații, care la Proba 1 au obținut minim nota 5, vor putea să susțină proba 2 a examenului de 
licență – prezentarea lucrării de licență, rămânând conectați audio-video în aceeași sesiune de examen. 

Prezentarea lucrării se face prin partajarea ecranului (acolo unde este cazul), de către candidatul care dorește 
să efectueze prezentarea lucrării în format electronic. Prezentarea lucrării se va face într-un interval de timp 
de 10 minute (inclusiv sesiunea de întrebări și răspunsuri). Se recomandă alocarea unui timp relativ egal 
între prezentarea de către candidat a lucrării și sesiunea de întrebări și răspunsuri. 

ETAPA 4 – Afișarea rezultatelor 

Pasul 8: Rezultatele finale obținute la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență vor fi afișate 
pe site-ul Universității, în ziua finalizării examinărilor aferente fiecărei comisii sau cel târziu în ziua imediat 
următoare, pentru situațiile în care activitatea comisiei s-a finalizat la o oră care face dificilă introducerea 
rezultatelor în baza de date și comunicarea acestora pe site, în aceeași zi. 

 


