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1. SCOP 

 

Această procedură descrie modul de organizare şi de desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor, 

competenţelor şi abilităţilor general - inginereşti, de domeniu şi de specialitate din cadrul examenului 

de licenţă, sesiunea iunie-iulie 2020. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 

 

Procedura se aplică probei de verificare a cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor general-

inginereşti din cadrul examenului de licenţă pentru toate specializările de studii din cadrul Facultăţii 

de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale. 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 

3.1. Metodologia de elaborare a procedurilor şi instrucţiunilor de lucru şi de asimilare a 

regulamentelor UPT ca documente ale sistemului de management al calităţii - procedura operaţionala 

- cod UPT-PO-M-0-01 

 

3.2 Metodologie pentru desfășurarea ONLINE a procesului didactic în UPT pe durata suspendării 

activităților față în față (Anexa la HS 97/16.04.2020) 

 

3.3Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă / diplomă şi disertaţie în 

Universitatea Politehnica Timişoara (Anexa la HS 109/14.05.2020) 

 

4.DEFINIŢII ŞI ACRONIME 

 

4.1.Definiţii 

4.1.1.Prin candidat, absolvent sau student în procedura de faţă, se înţelege acea persoană înscrisă, 

conform normelor legale şi regulamentelor UPT, pentru susţinerea examenului de licenţă. 

4.1.2.Prin specializări de studii se înţeleg specializările de pregătire stabilite prin HG 326/23.05.2019 - 

Nomenclatorul domeniilor şi a specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii 

institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020, care fiinţează în Facultatea de 

Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale. 

 

4.2.Acronime 

4.2.1CL – comisii de licență 

4.2.2PCL – președinți comisii de licenţă 

4.2.3SCL – secretari comisii de licenţă 

4.2.4  ETcTI - Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale 

4.2.5 BCF - Biroul Consiliului Facultăţii ETcTI 

 

5.COMISIILE PROBEI DE VERIFICARE 

 

Comisiile probei de verificare a cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor general-inginereşti sunt 

alcătuite pe domenii şi specializări de studii sunt identice cu comisiile pentru examenul de licență, 

propuse de către BCF și aprobate de Rectorul UPT. 

 

 

 

http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2011-2012/calitate/MEPILAR_UPT_rev2-1.pdf
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2011-2012/calitate/MEPILAR_UPT_rev2-1.pdf
http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2011-2012/calitate/MEPILAR_UPT_rev2-1.pdf
http://www.upt.ro/img/files/hs/2020/16.04.2020/HS_97_16.04.2020_Metodologie-activitati-didactice-online..pdf
http://www.upt.ro/img/files/hs/2020/16.04.2020/HS_97_16.04.2020_Metodologie-activitati-didactice-online..pdf
http://www.upt.ro/img/files/Regulamente_UPT/2017/Regulament_examene_licenta_diploma_disertatie.pdf
http://www.upt.ro/img/files/Regulamente_UPT/2017/Regulament_examene_licenta_diploma_disertatie.pdf
http://www.upt.ro/img/files/legislatie/2019/H326_23-05-2019_cu_Anexe.pdf


6.ORGANIZAREA PROBEI DE VERIFICARE 

 

6.1Activităţi pregătitoare. 

În vederea desfăşurării probei vor fi întreprinse următoarele acţiuni: 

6.1.1 Realizarea unor borderouri cu toţi candidaţii reparitizați pe CL aferente. 

Termen: Cu 4 zile înaintea desfăşurării probei 

Raspunde: SCL 

6.1.2 Afișarea programării orare a candidaţilor înscriși. 

Termen: Cu 2 zile înaintea desfăşurării probei 

Locație: Postare site facultate și pe platforma Campus Virtual 

Raspunde: SCL 

6.1.3Programarea sesiunilor (Zoom sau echivalent) pentru participare online 

Termen: minim 3 zile înaintea examenului 

Locație: Postare site facultate și pe platforma Campus Virtual 

Responsabilităţi: SCL 

6.1.4 Instruirea celor implicaţi în organizarea și desfăşurarea probei. 

Termen: cu minim 2 zile înaintea desfăşurării probei. 

Răspunde: PCL 

6.1.5 În fișa de înscriere candidații vor preciza explicit care este adresa de e-mail de pe care se vor 

conecta în vedederea susținerii examenului de licență 

 

6.2 Desfășurarea probei 

6.2.1 Candidaţii sunt obligaţi să: 

- se conecteze la sistemul de videoconferință în conformitate cu programarea afisata pentru susținerea 

lucrării de licență cu un cont personal în care sa fie expicită identificarea candidatului 

- se identifice prin prezentarea cărții de identitate sau a carnetului de student 

- mențină acces audio-video pe toată perioada de examinare 

6.2.2 Examenul se va desfasura on-line, conform „Regulamentului privind organizarea și desfasurarea 

examenelor de licenta/diploma și disertație in Universitatea Politehnica Timișoara (Anexa la HS 

109/14.05.2020)”, si va consta dintr-un test grilă ce va cuprinde întrebări cu câte 2 până la 5 

raspunsuri fiecare, dintre care cel putin 50 % sunt întrebări cu răspunsuri multiple. 

6.2.3 Proba de examinare are o durată de desfășurare de 60 minute și cuprinde un numar de 41 de 

întrebări din bibliografia disciplinelor cuprinse în tematica examenului de licență, corespunzatoare 

fiecărei specializări.  

Întrebările vor fi selectate aleator astfel: 2 din matematica, 2 din fizica, 1 din unitati de măsură și 

cîte 3 din disciplinele cu caracter general sau de specialitate.  

Pentru fiecare disciplină vor exista în baza de date cel putin 10 întrebări de tip grilă al căror 

conținut se va baza pe bibliografia afișată, din care cel puțin 50% sunt cu răspunsuri multiple. 

 

 

6.3 Procedura de notare 

6.3.1 Nota finala va fi o medie aritmetică între nota corespunzatoare grilei și media multianuală a 

anilor de studii. 

6.3.2 Nota pentru cunoştinţele general-inginereşti şi de specialitate se va înscrie pe diplomă ca notă la 

proba 1 a examenului de finalizare a studiilor. 

 

6.4 Afișare rezultate și contestații 

6.4.1 Notele rezultate la proba 1 - de verificare a cunoştinţelor - se listează de către SCL şi se 

semneazăde către PC apoi se transmit decanatului facultății. 

6.4.2 Rezultatele vor fi disponibile pe platforma Campus Virtual. 

6.4.3 Contestarea notelor la proba de verificare a cunoștințelor se tratează în acord cu specificitatea 

fiecărui caz în parte, de către comisia de contestatii Facultăţii ETcTI. Eventualele contestații se vor 

depune online, pe adresa de e-mail: etcti@upt.ro, conform reglementărilor în vigoare. 

Contestatiile se vor rezolva a doua zi după probă până la ora 14.00. Decizia comisiei de contestații 

este definitivă. 

 

Aprobat decătre Consiliul Facultății ETcTI în data de 26 mai 2020. 

mailto:etcti@upt.ro

