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METODOLOGIE PROPRIE
privind desfăşurarea Examenului de LICENŢĂ / DISERTAŢIE
- sesiunile Iulie și Septembrie 2022 I.

INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL:

Informaţiile cu caracter general privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de
finalizare a studiilor pentru anul 2021 sunt prevăzute în Regulament R54 - Organizarea şi
desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor (http://www.calitate.usv.ro/pagini/regulament_usv/R54)
precum și Hotărârea Senatului USV nr. 64 din 30.04.2020 cu privire la aprobarea reviziei
Regulamentului R54.
II. INFORMAŢII SPECIFICE
ÎNVĂŢĂMÂNT DE LICENŢĂ
Examenul de Licenţă pentru fiecare program de studii din cadrul FEAA se desfăşoară după cum
urmează:
Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – 5 credite
Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă – 5 credite
În sesiunile iulie și septembrie 2022, Facultatea de Economie, Administraţie şi Afaceri organizează
EXAMEN DE LICENŢĂ pentru programele de studiu (licenţă, 3 ani, Legea 1/2011) acreditate,
astfel:
o Administrarea afacerilor, învăţământ cu frecvență, aviz ARACIS de acreditare instituţională
din 2019;
o Administrarea afacerilor, învăţământ la distanţă, aviz ARACIS de menținere a acreditării nr.
5429/15.12.2016;
o Afaceri internaţionale, aviz ARACIS de acreditare nr.503/1.02.2021;
o Asistenţă managerială şi administrativă, învăţământ cu frecvență, aviz ARACIS de
acreditare instituţională din 2019;
o Asistenţă managerială şi administrativă, învăţământ la distanţă, aviz ARACIS de menținere
a acreditării nr.5429/15.12.2016;
o Contabilitate şi informatică de gestiune, învăţământ cu frecvență, aviz ARACIS de
menţinerea acreditării nr. 428/26.01.2018;
o Contabilitate şi informatică de gestiune, învăţământ la distanţă, aviz ARACIS de acreditare
nr. 1809/18.03.2015;
o Economia comerţului, turismului şi serviciilor, învăţământ cu frecvență, aviz ARACIS de
menţinerea acreditării nr. 3169/27.07.2020;
o Economia comerţului, turismului şi serviciilor, învăţământ la distanţă, aviz ARACIS de
menținere a acreditării nr.5429/15.12.2016;
o Economie generală şi comunicare economică, aviz ARACIS nr. 414/22.10.2015;
o Finanţe şi bănci, aviz ARACIS de acreditare nr. 3168/27.07.2020;
o Informatică economică, aviz ARACIS de acreditare nr. 73931/27.07.2020;
o Management, aviz ARACIS de menținere a acreditării nr.4895/16.11.2016

Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi susţine examen
de licenţă cu aprobarea senatelor universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior,
după avizul favorabil al consiliilor de administraţie.
MODUL DE SUSŢINERE A PROBELOR EXAMENULUI DE LICENŢĂ:
1. Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se va desfăşura sub forma
unei examinări orale din problematica lucrării de licenţă, pe baza bibliografiei recomandate de
coordonatorii de licenţă.
2. Prezentarea şi susţinerea orală a lucrării de licenţă pe baza unei planificări a absolvenţilor pe
zile şi ore. Planificarea în vederea prezentării şi susţinerii examenului de licenţă se va face de
secretarul fiecărei comisii şi se va afişa la Avizierul FEAA şi pe site-ul facultății.
Prezentarea şi susţinerea licenţei se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a
comisiei de examen cu examinatul.
3. Susţinerea examenului de licenţă va avea loc în perioadele 6 - 10.07.2022 și 5 - 10.09.2022.
4. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licență nu este publică.
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (ciclul II - Bologna, 2 ani) / STUDII
POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT, 2 ani
În sesiunile iulie și septembrie 2021, Facultatea de Economie, Administraţie şi Afaceri
organizează :
EXAMEN DE DISERTAŢIE pentru:
Studii universitare de masterat (Legea 1/2011), programe de studiu:
o Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii (AFRUO);
o Audit şi guvernanţă corporativă (AGC);
o Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă (CAFEC);
o Economie şi afaceri internaţionale (EAI);
o Management şi administrarea afacerilor (MAAF);
o Management şi audit în administraţie şi afaceri (MAFAD);
o Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii (MFCTS);
o Planificarea noilor produse turistice și managementul destinației / Planning of New Tourism
Products and Destination Management (PLANET).
Numărul de credite pentru examenul de disertaţie este 10 credite.
Examenul de disertație pentru programul de studii cu predare în limba engleză Planificarea noilor
produse turistice și managementul destinației / Planning of New Tourism Products and Destination
Management (PLANET) se va susține în limba engleză.
Studii postuniversitare de masterat (Legea 84/1995), specializările:
o Contabilitate şi audit financiar în firmele de comerţ, turism şi servicii(CAFFCTS);
o Economie şi globalizare (EG);
o Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii(MFCTS);
o Managementul în administraţie publică din ţările Uniunii Europene(MAPTUE).
Numărul de credite pentru examenul de disertaţie este 15 credite.
MODUL DE SUSŢINERE A EXAMENULUI DE DISERTAŢIE:
1. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie se va face oral, pe baza unei planificări
a absolvenţilor pe zile şi ore. Planificarea în vederea prezentării şi susţinerii examenului de
disertaţie se va face de către secretarul fiecărei comisii şi se va afişa la Avizierul FEAA şi pe site-ul
facultății.
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Prezentarea şi susţinerea disertației se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi
moment, a comisiei de examen cu examinatul.
2. Susţinerea examenului de disertaţie va avea loc în perioadele 9 - 12.07.2022 și 5 10.09.2022.
3. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertație nu este
publică.
DISPOZIŢII FINALE
Declaraţia olografă pe proprie răspundere, prin care absolvenţii îşi asumă răspunderea pentru
originalitatea lucrării şi vor lua la cunoştinţă despre faptul că li se interzice
comercializarea/transmiterea lucrării către un terţ în vederea facilitării falsificării de către acesta a
calităţii de autor al lucrării se leagă în Lucrarea de licenţă / disertaţie şi devine pagina imediat
următoare după pagina de titlu.
Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.
Prezenta Metodologie-cadru se aplică începând cu sesiunea Iulie 2022 pentru absolvenţii promoţiei
2022 precum şi pentru absolvenţii promoţiilor anterioare care nu au susţinut sau nu au promovat
examenul de licenţă, respectiv examenul de disertaţie.
Metodologia proprie FEAA a fost supusă discuţiei şi avizată în Consiliul Facultăţii de Economie,
Administraţie şi Afaceri din data de 02.12.2021.

DECAN,
Prof.univ.dr.Carmen-Eugenia NASTASE

C.E.N/L.P./ 1 ex.
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