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Norme de aplicare a Ghidului R-05-24 la nivelul Facultății de Litere, 

privind finalizarea studiilor în anul universitar 2019–2020  

 

Având în vedere: 

 O.M. nr. 4206/06.05.2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului 

superior din România; 

 Propunerile online făcute de personalul academic din cadrul Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău; 

 Ghidul privind norme metodologice pentru desfășurarea activității didactice, finalizarea 

semestrului II, al anului universitar 2019–2020 și finalizarea studiilor în anului 

universitar 2019–2020, 

 

După încetarea restricțiilor impuse ca urmare a pandemiei COVID-19, activitatea de 

finalizarea a studiilor în anul universitar 2019–2020 se va desfășura astfel: 
 

1. (1). Înscrierea pentru examenul de finalizare a studiilor (studii universitare de licență 

și de master, studii de conversie profesională) se face online; 

(2). Fișa-plan se va trimite, completată, în format .doc, pe adresa de e-mail, atât 

secretarului de comisie, cât și Secretariatului Facultății (litere@ub.ro). Secretarul de comisie 

verifică dacă titlul lucrării corespunde cu titlul ales din Lista temelor de finalizare a studiilor, 

aprobată la nivelul Facultății. 

(3). Absolvenții promoției 2020, care au finalizat studiile în regim cu taxă, și absolvenții 

din anii anteriori vor trimite dovada achitării taxei de susținere a examenului de finalizare.   

(4). Lucrarea de finalizare a studiilor, în situația în care partea practică nu a putut fi 

realizată, va cuprinde doar partea teoretică. Aceasta va fi transmisă, în format .doc sau .docs, 

prin e-mail, conducătorului științific. Conducătorul științific va salva lucrarea, o va verifica prin 

programul Plagiarism-Detector și o va evalua. Lucrarea, împreună cu referatul și cu raportul 

de similitudini, va fi transmisă secretarului comisiei de finalizare a studiilor, tot în format 

electronic, utilizând extensia .pdf. Secretarul comisiei va pune aceste documente la dispoziția 

comisiei, pe platforma Microsoft Teams, conform planificării. 

 

2. (1). Susținerea lucrării de finalizare a studiilor se face numai online, pe platforma 

Microsoft Teams; 

(2). Secretarul comisiei va asigura, pe platforma Microsoft Teams, cadrul de desfășurare 

a examenului de finalizare a studiilor;  

(3). Fiecare departament va organiza o sală, destinată candidaților înscriși la examenul de 

finalizare a studiilor, care nu dețin tehnica necesară transmiterii online a informațiilor sau care 

nu au posibilitatea să se conecteze la rețeaua internet. Sala va fi dotată cu un calculator, cu 

conexiune la internet, cameră video, microfon și difuzor. Direcția General Administrativă va 
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asigura materialele necesare protecției studentului (mască, mănuși și dezinfectant). Candidatul 

va intra singur în sală și va urma traseul prestabilit. După susținerea examenului și părăsirea 

sălii de către candidat, se va asigura dezinfectarea calculatorului și a obiectelor de mobilier, 

care puteau fi contaminate de candidat. 

 

3. (1). Probele examenelor de finalizare a studiilor se susțin oral, online, în cadrul unei 

singure audieri a candidatului. La examenul de finalizare a studiilor universitare de licență, 

Proba 1 va consta în: 

a)  întrebări din tematica și bibliografia afișate pe pagina web a Facultății 

(https://www.ub.ro/litere/files/Tematica_licenta_2020_-_final.pdf), pentru limbă și literatură, 

la specializările A și B – domeniul Limbă și literatură; 

b) întrebări din bibliografia aferentă lucrării de licenţă – domeniul Ştiinţe ale comunicării; 

c) întrebări  din tematica și bibliografia afișate pe pagina web a Facultății 

(https://www.ub.ro/litere/files/Tematica_licenta_2020_-_final.pdf), pentru disciplinele 

Psihopedagogie și, la alegere, Limba română, literatura română și literatura pentru copii/ 

Matematică – domeniul Științe ale educației.  

 (2). Secretarii comisiilor de finalizare a studiilor vor lua legătura cu absolvenții aferenți 

comisiei respective și le vor prezenta programarea făcută de Secretariatul Facultății. 

Programarea examenelor de finalizare a studiilor se va afișa și pe pagina web a Facultății; 

(3). Secretarul comisiei este responsabil de înregistrarea examenului de finalizare a 

studiilor și de arhivarea înregistrării. Descărcarea înregistrărilor de pe platforma Microsoft 

Teams și inscripționarea acestora pe DVD-uri se vor face de către o persoană din cadrul 

Serviciului Informatizare și Comunicații Digitale, numită prin decizia Rectorului. După 

inscripționarea DVD-urilor, acestea vor fi predate, pentru verificare și arhivare, de către 

persoana din cadrul Serviciului Informatizare și Comunicații Digitale, numită prin decizia 

Rectorului, secretarului comisiei de finalizare a studiilor. Arhiva (înregistrarea examenului de 

finalizare a studiilor și lucrările salvate cu extensia .pdf) va fi transmisă de către secretarul 

comisiei la decanatul Facultății, pentru păstrare, conform Ordinului M.E.C. nr. 

4206/06.05.2020; 

(4). În planificarea examenelor de finalizare a studiilor se va asigura un timp suficient și 

pentru acoperirea unor situații neprevăzute (blocarea mijloacelor de comunicare). Repartizarea 

absolvenților se face în ordine alfabetică, pe zile și ore, de către Secretariatul Facultății, și va fi 

comunicată, în timp util, candidaților înscriși la examenul de finalizare a studiilor, precum și 

membrilor comisiei de finalizare a studiilor. Candidații la examenul de finalizare a studiilor 

care nu por accesa platforma Microsoft Teams de pe echipamentele personale vor anunța 

secretarul comisiei de finalizare a studiilor și vor fi programați, pentru susținere, tot pe 

platforma Microsoft Teams, din sălile special amenajate de departamentele Facultății. Dacă, în 

perioada programată pentru desfășurarea examenului de finalizare a studiilor, apar 

disfuncționalități pe platforma Microsoft Teams, se va organiza o sesiune specială pentru 

candidații care nu au putut susține examenul de finalizare a studiilor prin mijloace electronice.  

(5). Secretariatul Facultății va realiza programarea examenelor de finalizare a studiilor 

conform noii structuri a anului universitar, aprobată în ședința Senatului Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău din data de 05.05.2020. 

 

4. Atât cadrele didactice, cât și absolvenții au întreaga responsabilitate în respectarea eticii 

și deontologiei universitare. 

 

5. Pe durata pandemiei Covid-19, actele necesare pentru înscrierea la examenul de 

finalizare a studiilor, care se anexează la cererea de înscriere, vor fi luate, de către Secretariatul 

Facultății, din dosarul candidatului. Acestuia i se va solicita o copie după B.I./C.I. Dacă se 
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constată o schimbare de nume față de certificatul de naștere, existent, în copie, la dosarul 

candidatului, i se vor solicita certificatul (certificatele) de căsătorie și/sau actul (actele) de 

schimbare a numelui de la naștere. Certificatul (certificatele) de căsătorie și/sau actul (actele) 

de schimbare a numelui de la naștere se vor transmite scanat(e), online, pe adresa de e-mail a 

Facultății, litere@ub.ro. Numai în cazul în care se constată de către Secretariatul Facultății că 

nu există, în dosarul candidatului, aflat la Facultate, unul sau mai multe documente necesare 

pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, atunci i se vor solicita candidatului numai 

acele documente. Transmiterea acestor documente, scanate, se va face, online, pe adresa de e-

mail a Facultății, litere@ub.ro. 

 

6. Orice solicitare din partea absolvenților se face doar online și va fi soluționată, cu 

celeritate, atât de cadrele didactice, cât și de personalul didactic auxiliar.  

 

Aceste norme de aplicare a Ghidului R-05-24 se vor modifica în conformitate cu toate 

actele normative transmise de M.E.C. 
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