Reguli de desfășurare a probei de susținere a lucrărilor de licență și a disertațiilor
1. Ordinea de prezentare a candidaților se stabilește de către fiecare comisie. Comisiile vor întocmi
o planificare a candidaților pe intervale orare, pe care o vor trimite comisiei centrale spre afișare
pe site, cu cel puțin 2 zile înainte de susținere.
2. La intrarea în săli, candidații vor avea asupra lor un act de identitate valabil, cu poză.
3. Durata recomandată pentru o prezentare este de 10 minute (cu tot cu aplicatie), plus întrebări.
Comisia poate decide ca prezentarea să se facă în 2 etape fragmentate (lucrare, respectiv aplicație,
acolo unde există), caz în care se recomandă ca fiecare etapă să dureze cca 5 minute. Președintele
comisiei poate întrerupe candidatul după expirarea timpului prevăzut, trecând la secțiunea de
întrebări, chiar dacă acesta nu a terminat prezentarea, la fiecare etapă. Membrii comisiei pot să
pună întrebări candidatului, atât în timpul prezentării, cât și la sfârșitul ei, în timpul rezervat
pentru întrebări.
4. Prezentarea teoretică a lucrării se face de la catedră, în fața întregii comisii. Candidații care
folosesc o prezentare grafică electronică o vor rula de pe calculatorul sălii, pe care o vor încărca
înainte de susținere.
5. Aplicația trebuie prezentată de pe laptopul candidatului. Candidații care nu pot veni cu un laptop
trebuie sa instaleze aplicația, cu o zi înainte de susținere, pe un calculator dintr-un laborator din
facultate, in nici un caz pe cel din sala, care de regula este mai slab din punct de vedere tehnic.
6. Se recomandă deplasarea membrilor comisiei la fiecare candidat pregătit pentru a face
prezentarea aplicației pe laptop și nu conectarea laptopului la videoproiector, operațiune care
poate dura mai mult și poate genera anumite probleme tehnice.
7. Aplicația poate fi găzduită online pentru prezentare, dar nu este obligatoriu. Mai mult, chiar dacă
aplicația este găzduită online, candidatul trebuie să o aibă obligatoriu și pe laptop sau pe un
calculator din facultate, cu tot codul sursă aferent. Membrii comisiei pot solicita candidatului să le
arate codul și să facă modificări ad-hoc în el.
8. Toți membrii comisiei asistă la fiecare prezentare de la comisia respectivă și acordă fiecărui
candidat 2 note (întregi, între 1 și 10) individuale, astfel:
a. Prima notă pentru lucrare, inclusiv pentru corectitudinea răspunsurilor date de candidat în
timpul susținerii la întrebări de clarificare din conținutul lucrării, puse de membrii
comisiei.
b. A doua notă pentru prezentare, inclusiv pentru aplicație (pentru lucrările care au
aplicație) și pentru răspunsurile date de candidat în timpul susținerii la întrebări de
completare (în domeniul lucrării), puse de membrii comisiei.
9. La sfârșitul prezentărilor, comisia discută și deliberează acordarea notelor individuale acordate de
membrii comisiei, decizia finală pentru notele acordate fiind a fiecărui membru în parte. Nota
finală acordată candidatului se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii
comisiei, prin trunchiere la primele 2 zecimale. Nota minimă de promovare a examenului este
6(șase).
10. Orice membru al facultății, student sau profesor (și mai ales profesorul coordonator) poate asista
la susținerea unei lucrări, daca dorește, dar nu poate interveni în prezentare decât dacă este
solicitat sau primește acordul președintelui comisiei.

