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Metodologia de organizare și desfășurare 

On-line a examenului de finalizarea studiilor nivel licență 

 

A. DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1 Prezenta metodologie a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale 

nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Educației Naționale 

nr.5643/12.12.2017 pentru modificarea OM nr.6126/20.12.2016 privind aprobarea metodologiei-cadru 

de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, ale Ordonaței de Urgență 

privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, a Cartei Institutului 

Teologic Baptist din București și ale Regulamentului ITBB de organizare și desfășurare a examenului 

de finalizare a studiilor nivel licență.  

 

Art. 2 Prezenta metodologie are ca scop elaborarea normelor de aplicare a Regulamentului ITBB de 

organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență în modul on-line.  

 

Art. 3 Calendarul pentru înscrierea și suținerea examenului de licență este cel aprobat de Senat și postat 

pe site-ul instituției. 

 

Art. 4 Structura examenului de licență susținut în modul on-line este aceeași cu structura prevăzută în 

Regulamentul ITBB de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență, 

compus din două probe, proba scrisă constând din evaluarea cunoștințelor teologice fundamentale și 

proba orală de suținere a lucrării de licență.  

 

Art. 5 Mijloacele utilizate pentru suținerea on-line a examenului de licență sunt cele aprobate de Senatul 

universitar, respectiv, pentru examenul scris Platforma Educațională a Institutului Teologic Baptist de 

Învățământ la Distanță (www.itbmoodle.ro), pentru susținerea orală a lucrării de licență.  

 

Art. 6 Platforma Educațională a Institutului Teologic Baptist de Învățământ la Distanță, numită în 

continuare Platforma ID, va avea o secțiune special creată pentru susținerea examenului de licență cu 

acest limitat doar memembrilor comisiei de examen, candidaților, secretarului și administratorilor de 

platformă.  

 

 

B. ÎNSCRIEREA LA EXAMEN  

 

Art. 7 Condițiile pentru susținerea în modul on-line a examenului de finalizare a studiilor nivel licență 

sunt cele prevăzute de legislația în vigoare și de Regulamentul ITBB de organizare și desfășurare a 

examenului de finalizare a studiilor nivel licență. 

 

http://www.itbmoodle.ro/
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Art. 8 Dosarul de înscriere pentru examenul de licență on-line trebuie să conțină aceleași documente 

prevăzute la pct. 10 din Regulamentul ITBB de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a 

studiilor nivel licență. 

 

Art. 9 Fiecare candidat va primi accesul la secțiunea Examen de Licență 2020 / Înscriere Licență și la 

secțiunea Examen de Licență 2020 / Lucrare de Licență cel târziu cu o zi înainte de data începerii 

perioadei de înscriere.  

 

Art. 10 Fiecare candidat va completa, scana și încărca pe Platforma ID, în secțiunea Înscriere Licență, 

Fișa de Înscriere și documentele personale actuale (certificate de naștere, certificate de căsătorie, după 

caz, și Cartea de Identitate). Secretariatul poate solicita și alte documente dacă acestea lipsesc din dosarul 

personal al candidatul care se află la secretariatul ITBB. 

 

Art. 11 Fiecare candidat va completa, scana și încărca pe Platforma ID, în secțiunea Înscriere Licență 

2020, Fișa de Lichidare. După postarea pe platformă, semanturile de acord a compartimentelor 

menționate în aceasta vor fi obținute de către compartimentul secretariat.  

 

Art. 12 Taxă pentru susținerea examenului de licență este aceeași și pentru susținerea în modul on-line.  

 

Art. 13 Aprobarea de înscriere pentru fiecare candidat la examenul de licență va fi dat de rector în baza 

avizului favorabil a decanului privind îndeplinirea condițiilor legale și a faptului că nu are datorii după 

cum rezultă din fișa de lichidare.  

 

 

C. SUȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ  

 

Examen Proba Scrisă 

 

Art. 14 Proba scrisă a examenului de licență în modul on-line va fi organizată în data prevăzută în 

calendarul de examen și la ora anunțată de comisia de examen.  

 

Art. 15 Subiectele pentru proba scrisă vor fi elaborate de comisia de examen întrunită în aceeași zi în 

același loc și vor fi postate de administratorul Platformei ID cu cel mult o oră înainte de susținerea probei 

și poate consta din evaluări de tip eseu sau grilă.  

 

Art. 16 Porba scrisă se va realiza în format sincron, cu limitare la o singură accesare și limită de timp 

stabilită de membrii comisiei în funcție de dificultatea subiectelor. La începerea probei scrise toți 

candidații trebuie să fie conectați la timpul stabilit pentru accesare și nu se acceptă conectarea cu 

întârziere la această probă de examen.  

 

Art. 17 Orice întrerupere a realizării examenului datorită aspectelor de natură tehnică trebuie să fie 

doevedită (captură de ecran, speedtest) și atent evaluate de către comisie. Comisia poate decide 

elimitarea candidatului din examen sau continuarea examenului.  

 

Art. 18. Grila de evaluare și notare pentru fiecare subiect va fi postată în descrierea introductivă a testului 

de evaluare.  

 

Examen Suținere Lucrare de licență  

 

Art. 19. Vor putea participa la susținerea orală a lucrării de licență toți candidații care au promovat 

examenul scris.  

 

Art. 20 Susținerea lucrării de licență în modul on-line va fi organizată prin Zoom în data prevăzută în 

calendarul de examen și la ora anunțată de comisia de examen.  
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Art. 21 Candidații vor primi linkul de conectare la Zoom cu cel mult 30 de minute înainte. Vor fi admiși 

în cadrul conferinței doar câte patru studenți odată, ceilalți fiind menținuți în așteptare.  

 

Art. 22 Fiecare candidat va încărca pe Platforma ID, secțiunea Lucrare de Licență, în perioada de 

înscriere, Declarația pe propria răspundere și textul lucrării de licență integral.  

 

Art. 23 Premergător încărcării lucrării de licență în secțiunea de examen candidatul va trimite la 

secretariat textul lucrarii integral pentru a fi supus evaluarii antiplagiat.  

 

Art. 24. Fiecare profesor coordinator va încărca pentru fiecare student pe Platforma ID referatul 

coordonatorului științific.  

 

D. EVALUAREA  

 

Art. 25 Notarea, creditarea și promovarea examenelor în modul on-line sunt cele prevăzute de legislația 

în vigoare și de Regulamentul ITBB de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor 

nivel licență. 

 

Art. 26 Fiecare membru al comisiei va avea aces la toate probele de examen, iar pentru fiecare student 

evaluare la proba scrisa va fi facuta de doi membrii ai comisiei.  

 

Art. 27. În aceeași zi, la finalul probei scrise, comisia va posta pe Platforma ID rezultatele obținute de 

candidați.  

 

Art. 28. Membrii comisiei vor întocmi și semna cataloagele de examen și toate documentele aferente 

acestui examen.   

 

F. DISPOZIȚII FINALE  

 

Art. 29. Conducerea ITBB va organiza pentru studenții din anul 4 întâlniri de informare asupra 

metodologiei, cât și întâlniri de simulare și testare a echipamentelor tehnice premergătoare examenului 

de licență.  

 

Art. 30. Prezenta metodologie a fost aprobată de Senatul universitar în data de 29 aprilie și este 

valabilă pentru situațiile în care legislația permite organizarea examenului de licență în modul on-line. 
 

 

Președinte Senat, 

Conf.univ.dr. Sorin BĂDRĂGAN 

 

 


