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Depunerea lucrării de finalizare a studiilor la programul de studii absolvit de candidat, validată 

de cadrul didactic coordonator, se va face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data 

programată pentru începerea examenului de finalizare a studiilor 05.09.2021 05.09.2021 05.09.2021 05.09.2021

Absolvent

2

După încheierea termenului de depunere a lucrărilor de finalizare a studiilor, serviciul de 

suport tehnic al UVT va transmite secretariatului fiecărei facultăți un document în format MS 

Excel cuprinzând numele studenților care au încărcat pe platforma de e-learning lucrarea de 

licență/disertație în varianta finală, denumirea programului de studii de licență/masterat și 

numele cadrului didactic coordonator

06.09.2021        

(până la ora 

10:00)

06.09.2021        

(până la ora 

10:00)

06.09.2021        

(până la ora 

10:00)

06.09.2021        

(până la ora 

10:00)

Suport tehnic 

UVT

3

Secretariatul facultății, în baza documentului primit, va selecta doar studenții integraliști și 

fără restanțe financiare la acel moment, care pot să susțină examenul pentru finalizarea 

studiilor de licență/masterat în urma promovării tuturor examenelor și a acumulării numărului 

de credite obligatorii pentru dobândirea calității de absolvent și va transmite această listă 

către persoanele din cadrul facultății cu responsabilități în acest proces, în vederea 

repartizării studenților pe comisiile de examinare

06.09.2021 

(până la ora 

14:00)

06.09.2021 

(până la ora 

14:00)

06.09.2021 

(până la ora 

14:00)

06.09.2021 

(până la ora 

14:00)

Gestiune 

scolaritate si 

secretar 

comisie

4

De la nivelul fiecărei facultăți va fi transmis către serviciul de suport tehnic al UVT un 

document MS Excel, completat pe un format furnizat anterior de către serviciul de suport 

tehnic al UVT, care va conține repartizarea studenților pe comisiile de examinare.

06.09.2021 

(până la ora 

16:00)

06.09.2021 

(până la ora 

16:00)

06.09.2021 

(până la ora 

16:00)

06.09.2021 

(până la ora 

16:00)

Secretar 

comisie

5
Serviciul de suport tehnic al UVT va înrola studenții pe pagina comisiei de susținere a 

examenului de finalizare a studiilor. 06.09.2021 06.09.2021 06.09.2021 06.09.2021

Suport tehnic 

UVT

6

Cadrul didactic coordonator va încărca referatul de evaluare a lucrării de finalizare a studiilor 

și raportul de similaritate generat de platforma de e-learning, conținând  lucrarea în forma 

finală, în format .pdf, într-un folder special creat în Google Drive de serviciul de suport tehnic 

al UVT, pentru toți studenții care au încărcat lucrarea în varianta finală 07.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 07.09.2021

Cadru 

didactic 

coordonator

7

După înscrierea studenților pe pagina de susținere a examenului de finalizare a studiilor 

(realizată de echipa de suport), secretarul comisiei va încărca pe pagina comisiei de 

susținere a lucrărilor de finalizare a studiilor universitare, pentru fiecare student în parte, 

raportul de similaritate generat de platforma de e-learning conținând lucrarea în forma finală 

și referatul de evaluare a lucrării de finalizare a studiilor elaborat de coordonatorul lucrării, în 

format .pdf

08.09.2021 

(până la ora 

12:00)

08.09.2021 

(până la ora 

12:00)

08.09.2021 

(până la ora 

12:00)

08.09.2021 

(până la ora 

12:00)

Secretar 

comisie

8
Secretarii de comisie vor pregăti planificarea susținerii examenelor de licență și disertație la 

nivelul comisiei 08.09.2021 08.09.2021 08.09.2021 08.09.2021

Secretar 

comisie

9

Sesiunea de videoconferință aferentă susținerii probelor orale ale examenelor de finalizare a 

studiilor va fi creată de secretarul fiecărei comisii de examinare pe pagina generată special 

pentru comisia de examinare pe platforma de e-learning 08.09.2021 08.09.2021 08.09.2021 08.09.2021

Secretar 

comisie

10

Pentru a putea susține lucrarea de finalizare a studiilor universitare în format online, fiecare 

student va trebui să completeze un formular aflat pe pagina de susținere a lucrării de 

licență/disertație de la nivelul comisiei la care a fost repartizat 08.09.2021 08.09.2021 08.09.2021 08.09.2021

Absolvent

11

După completarea formularului, studentul va încărca pe pagina de susținere a examenului de 

finalizare a studiilor prezentarea aferentă lucrării de licență/disertație, precum și alte 

documente considerate utile în vederea susținerii lucrării 10.09.2021 10.09.2021 10.09.2021 10.09.2021

Absolvent

12 Examen licență 13.09.2021 13.09.2021 13.09.2021 13.09.2021



13 Contestații (online) la adresa de email: secretariat.sociopsiho@e-uvt.ro

13.09.2021 

(între orele 

14.00-16.00

13.09.2021 

(între orele 

14.00-16.00

13.09.2021 

(între orele 

13.00-15.00

13.09.2021 

(între orele 

14.00-16.00

14 Susținerea lucrării de licență 14.09.2021 14.09.2021 14.09.2021 14.09.2021


