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GHID DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ 

sesiunea Septembrie 2021 

 

Calendar examen de licență (toate specializările) 

→ 01.09.2021: susținerea examenului de licență: proba scrisă  

→ 01.09.2021: corectare + afișarea rezultate probă scrisă  

→ 02.09.2021: contestații + afișare finală rezultate probă scrisă 

→ 03.09.2021: proba orală  

→ 03.09.2021: afișarea rezultatelor finale 
 
Pentru alte informații vă rugăm să consultați pagina web dedicată acestui eveniment: 
http://www.bio.uaic.ro/?page_id=8677 sau să contactați secretariatul Facultății de Biologie. 
 

1. Susținerea probei scrise 
 

 01 septembrie 2021 – proba scrisă: susținerea primei probe a examenului de 
licență se va desfășura după următorul program: 

 
 

• Sala B435 - Corp B, etaj 1, aripă Biologie, lângă amfiteatrul B2 
• Intervalul orar: 10:00 - 11-00 

 
REȚINEȚI URMĂTOARELE ETAPE !!! 

 
1. Intrarea în sală: 

 
- se va realiza în ordine alfabetică; 
- veți prezenta cartea de identitate sau pașaportul pentru verificarea identității; 
- veți semna în dreptul numelui propriu pe tabelul nominal; 
- veți închide telefonul mobil, îl veți eticheta  și în veți depune pe masa destinată special acestui scop; 
- veți dezinfecta mâinile; 
- veți purta masca de protecție; 
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- nu veți avea asupra voastră alimente (puteți avea o sticlă cu apă, fără etichetă)!; 
- veți avea dosarul fizic cu documente pentru înscrierea la examenul de finalizare studii și lucrarea de 

licență printată (personalul secretariatului va veni în sală pentru a prelua dosarele de înscriere ale 
candidaților) – NU vă deplasați la secretariatul facultății pentru a depune dosarul); 

- veți urma indicațiile membrilor comisiei de supraveghere; 
- fiecare candidat se va așeza în fața unui calculator, păstrând distanța de cel puțin 1 m față de alte 

persoane; 
- vă veți conecta pe platforma Moodle parcurgând următorii pași: 

 
Nr crt. Pași Link web 

1 Site Facultate Biologie www.bio.uaic.ro 

2 Secțiune Studenți - Moodle https://elearning.bio.uaic.ro/moodle/ 

3 Logare: Nume de utilizator (adresa instituțională de tipul onmicrosoft.com) și parolă 

4.  Cursurile mele → Toate cursurile → Facultatea de Biologie → Licență → Examen 
licență specializare (Biologie/Biochimie/Ecologie și protecția mediului) → 2021  
Examen de licență specializare → Sesiunea Iulie 2021 → Examen licență specializare 
(Testul propriu-zis) 

 
- veți comunica eventualele probleme tehnice membrilor comisiei de supraveghere în ora dinaintea 

testului scris; 
- odată cu începerea testului, părăsirea sălii de examen nu este admisă până la finalizarea testului; în 

cazuri excepționale, candidatul poate merge la toaletă însoțit de unul din membrii comisiei de 
supraveghere; 

- în cazul apariției unor probleme tehnice (pană de curent, pierderea conexiunii la internet, etc.) veți urma 
indicațiile membrilor comisiei de licență; se așteaptă în liniște remedierea situației; testul va fi reluat. 
 

2. După finalizarea probei scrise: 
 

- baremul va fi afișat pe ușa sălii B435, în care se desfășoară proba, astfel încât să fie accesibil tuturor 
candidaților; 

- se pot depune contestații la barem până la ora 13.00 în ziua de 01 septembrie 2021, fizic, la secretariatul 
Facultății de Biologie;  

- rezultatele la proba scrisă vor fi afișate după ora 13:00, în ziua de 01 septembrie 2021. 
- se pot depune contestații la rezultatele probei scrise după ora 13:00, până joi, 02.02.2021, ora 13:00. 

 

 02 septembrie 2021: contestații, corectare, afișarea rezultatelor finale 
 

- până la ora 1300 se pot depune contestații la proba scrisă, fizic la secretariatul Facultății de Biologie, 
- în intervalul 1300-1500 se vor soluționa eventualele contestații de către comisia de contestații, 
- în intervalul 1500-1600 se vor afișa rezultatele finale ale probei scrise. 
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2. Susținerea probei orale 

 

 03 septembrie 2021: susținerea lucrărilor de licență 
Contactați secretarii comisiilor de licență pentru a trimite prezentarea în format ppt, cu cel puțin 24 
de ore înainte de proba orala a examenului de finalizare studii. 

Secretari comisii LICENȚĂ  

BIOLOGIE – C.S. III dr. Mihaela Aurelia Danu – mihaela.danu@uaic.ro 

BIOCHIMIE – Șef lucr. dr. Simina Margareta Stanc – simina.stanc@uaic.ro 

ECOLOGIE – Șef lucr. dr. Gabriel Ionuț Plăvan – gabriel.plavan@uaic.ro 
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Pentru a putea participa la examenul de Licență proba orală se procedează 
astfel: 

 

1. Studentul se autentifică în platforma  Microsoft Teams cu 60 de minute înainte de ora 
programatăl. Primii trei studenți sunt rugați să se autentifice cu cel puțin 20 de minute înainte de 
ora începerii examenului.  

2. Accesează iconița Teams din partea stângă și accesează echipa corespunzătoare examenului: 
3.  După accesarea echipei studentul va putea urmări canalul de chat pentru a fi informat cu 

privire la desfășurarea examenului. Tot aici studentul va fi informat cine anume se pregătește 
pentru examinare: 
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4.  Studentul NU VA APĂSA butonul „JOIN”. Acesta va fi invitat să participe la examen la ora stabilită. 

Atunci se va apăsa butonul „ACCEPT”: 
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5.  După ce va fi invitat să participe, studentul se va asigura că microfonul și camera sunt activate și apoi 
va apăsa butonul „JOIN NOW”: 
 

 

 

 

 3 septembrie 2021: afișarea rezultatelor finale 

Atenție! Nu se fac contestații la proba orală 

 
Mult succes tuturor! 

 

mailto:mibuc@uaic.ro
mailto:asf.bio@uaic.ro

	Mult succes tuturor!

