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Metodologie de desfășurare a examenului de finalizare a 

studiilor la nivel licență și master în cadrul Departamentului 

Comunicare, Relații Publice și Publicitate 

În condițiile suspendării activităților față-în-față la nivelul Universității Babeș-Bolyai (UBB), examenul 

de finalizare a studiilor din cadrul programelor DCRPP se va desfășura în conformitate cu prevederile 

UBB, cf. Anexei nr 3 la Regulamentul de organizarea și desfășurare a examenului de finalizare a 

studiilor nivel licență și master aprobată de Senatul UBB în ședința din 16.04.2020 și a următoarei 

metodologii. 

Examenul de licență 

Examenul de licență are două probe: proba de verificare a cunoștințelor teoretice și proba de 

susținere a lucrării de licență. Examenul de licență este susținut în limba programului de studiu. 

Înscrierea candidaților se va face conform prevederilor UBB și ale Facultății de Științe Politice, 

Administrative și ale Comunicării (FSPAC). 

Proba (1) de verificare a cunoștințelor teoretice se va desfășura sub forma unui examen oral online 

folosind o platformă de comunicare sincronă audio-video cu posibilitate de înregistrare și cu 

posibilitate de partajare a ecranului/a unei ferestre și respectând distribuirea aleatorie a subiectelor 

destinate candidaților. 

Candidații o să fie programați în data de 28-29 iunie 2021 pentru conectare la sesiuni 
interactive audio-video înregistrate cu durata de maxim 15 de minute. 

● La fiecare sesiune audio-video cu fiecare candidat vor participa 3 membri ai comisiei de

licență.

● În cadrul probei desfășurate online candidații vor rămâne conectați audio-video pe întreaga

durată a probei, fără întreruperi. De asemenea, candidații vor rămâne în câmpul vizual al

camerei dispozitivului utilizat, cu microfonul pornit. Orice întrerupere a desfășurării probei

sau lipsa candidatului din câmpul vizual  (indiferent la ce moment în timpul desfășurării

probei) va duce la reprogramarea probei de către comisie. Sunt posibile doar două astfel de

reprogramări.

● La începerea probei candidații se vor legitima cu un act de identitate.

● La linia română și germană Comunicare și Relații Publice, precum și la Publicitate, examenul

va fi alcătuit din 9 întrebări de tip grilă, cu răspuns unic, din tematica și bibliografia pentru

examenul de finalizare a studiilor disponibilă pe site-ul departamentului.
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Fiecare întrebare va avea ponderea de 1 punct din nota finală pentru proba 1. Punctajul 

total pentru această probă va fi de 10  puncte, inclusiv 1 punct din oficiu. Nota la 

această probă este notă întregă, fără zecimale, acordându-se pe scala de la 1 la 10. 

● La linia maghiară, examenul va fi alcătuit din 2 întrebări din tematica și bibliografia

examenului de finalizare a studiilor disponibilă pe site-ul www.bbte-kommuniacio.ro. Fiecare

întrebare va fi notată cu note întregi pe o scală de la 1 la 10 de membrii comisiei, iar nota la

această probă este media notelor acordate de membrii comisiei, calculată la 2 zecimale.

● În cazul examenului pentru liniile română și germană, întrebările vor fi de tip grilă, cu patru 

variante de răspuns, dintre care una singură este cea corectă.

● Membrii comisiei vor alege subiectul distribuit aleatoriu într-o manieră distinctă, asigurând 

procesul de transparență.

● Comisia va proiecta întrebarea pe ecranul dispozitivului candidatului.

● Fiecare întrebare va fi citită candidatului/ candidatei de unul dintre membrii comisiei, iar 

candidatul va avea la dispoziție 1 minut să aleagă răspunsul pe care îl consideră corect, 

citind litera și textul corespunzător răspunsului selectat dintre cele afișate.

● Răspunsul ales și rostit de candidat(ă) va fi marcat de membrii comisiei, astfel încât la 

finalul examenului, comisia o să poată calcula nota finală, rezultatele examinării o să fie 

însă comunicate participanților la finalul întregii examinării.

Proba se va încheia când candidatul(a) a răspuns la toate întrebările, comisia marcând 
răspunsul rostit de candidat, sau atunci când timpul maxim alocat pentru răspuns a expirat –

echivalentul a 1 minut pe întrebare (fără a lua în calcul timpul în care comisia citește 
întrebarea), respectiv 15 minute cumulate pe întregul test. Timpul de răspuns neutilizat de 
candidat la o întrebare se poate reporta la alte întrebări următoare. Candidatul(a) comunică 
după fiecare întrebare care este răspunsul său final, iar acest răspuns este marcat de 
comisiei și nu poate reveni ulterior la această întrebare.

● Rezultatele probei se vor publica în sistemul electronic după ce toți candidații programați au 
finalizat proba.

● Rezultatele probei orale nu se contestă.

●

http://www.bbte-kommuniacio.ro/
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● Candidații pot solicita comisiei în termen de 24 de ore de la încheierea probei verificarea unor

eventuale vicii tehnice în înregistrarea răspunsurilor prin confruntarea cu înregistrarea audio-

video a probei.

Proba (2) de susținere a lucrărilor de licență se va desfășura sub forma unui examen oral online 

folosind o platformă de comunicare sincronă audio-video cu posibilitate de și cu posibilitate de 

partajare a ecranului/unei ferestre. 

Susținerea lucrării de licență se va desfășura în perioada 1-2 iulie 2021. Proba se va desfășura 

conform programării anterioare transmise de către comisie candidaților. Secretarul comisiei va 

asigura conectarea la timp a candidaților și va gestiona orice modificare a programării prevăzute 

inițial. 

● Dat fiind caracterul public al probei, persoanele care doresc să participe online la susținerea

probei unui candidat vor trebui să trimită o solicitare în acest sens secretarului comisiei cu

cel puțin 12 ore înainte începerea probei.

● Pentru a evita eventuale probleme de securitate, modalitatea de conectare la fiecare 
sesiune nu va fi publică, o să fie trimisă candidaților și membrilor comisiei. Președintele și 
secretarul comisiei vor putea permite, la cerere, participarea unor alte persoane la sesiunea 
de susținere în afară de candidat, membrii comisiei, coordonatorii lucrărilor și cadrele 
didactice ale programului la care are loc susținerea lucrării.

● La începerea probei candidații se vor legitima cu un act de identitate.

● Odată ce fiecare candidat este conectat la sesiunea audio-video sincron, va avea la

dispoziție 10 minute pentru prezentarea lucrării de licență.

● Candidații vor putea folosi facilitățile de partajare a ecranului sau ferestrei active de pe 
dispozitivul utilizat pentru a prezenta comisiei suportul vizual sau audio-vizual opțional 
folosit în prezentare. (În acest sens o să prezentăm câteva indicații în elaborarea materialului 
vizual și în structurarea prezentării care nu sunt parte a acestei metodologii.)

● Pe întreaga durată a derulării prezentării vizuale partajate, candidații vor rămâne în 

cadrul camerei propriului dispozitiv.

● După prezentarea realizată de candidat, comisia va avea la dispoziție 5 minute pentru a 

adresa întrebări candidatului referitoare la lucrarea prezentată și pentru a primi 

răspunsuri din partea candidatului.

● Lucrările de licență vor fi disponibile în format electronic fiecărui membru al comisiei, spre

consultare cu cel puțin 5 zile înainte de susținerea acestora.
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● După depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor și înainte de proba 

de susținere a lucrării în fața comisiei de examen, toate lucrările vor fi verificate utilizând 

aplicația Turnitin pentru evaluarea coeficientului de similitudine cu alte surse, respectiv 

verificarea automată de similitudine. Evaluarea o să fie realizată unitar la nivelul DCRPP, iar 

coordonatorii primesc până în 14 iunie 2021 rezultatul testului de similitudine. Coordonatorul 
lucrării își exprimă acordul în vederea susținerii lucrării de licență (necesar pentru înscriere) 
până la data de 18 iunie 2021. Președinții comisiilor de licență o să primească până în data de 

25 iunie 2021 rezultatul testelor de similitudine. Membrii comisiei vor acorda note întregi 

pentru fiecare candidat pe baza conținutului lucrării, prezentării, răspunsurilor candidatului la 

întrebările comisiei și propunerii coordonatorului științific al lucrării.

● Propunerea coordonatorului se fundamentează pe un referat scris care cuprinde aprecieri 
referitoare la subiectul lucrării, respectarea criteriilor formale specifice unei lucrări științifice 
și descrise în ghidul de redactare, definirea cadrului teoretic, trecerea în revistă a literaturii 
de specialitate recente, respectarea stilului științific și folosirea corectă a referințelor și 
citărilor, relevanța bibliografiei pentru tema propusă, planul/design-ul cercetării, metodele 
de cercetare întrebuințate, prezentarea și interpretarea rezultatelor cercetării, formularea 
concluziilor, dar de asemenea poate cuprinde și aprecieri referitoare la modul de lucru cu 
candidatul coordonat. Coordonatorii lucrărilor de licență o să trimită secretarilor comisiilor 
de licență până în data de 27 iunie 2021 referatele cu notele propuse pentru lucrări, însoțite 
de referatele scrise și semnate electronic.

● Nota finală pentru proba (2) de susținere a lucrării de licență este calculată ca medie a 
notelor întregi acordate de către membrii comisiei.

● Nota finală pentru examenul de finalizare a studiilor de licență este media notelor obținute 
la cele două probe (cu trunchiere după 2 zecimale).

● Notele finale vor fi comunicate candidaților prin platforma Academicinfo a Universității după

încheierea ultimei probe la toți candidații înscriși.

Examenul de disertație 

Finalizarea studiilor de master constă din proba unică de susținere a examenului de disertație. 

Pentru susținerea examenelor de dizertație din cadrul programelor de masterat ale DCRPP este 

prevăzută data de 30 iunie 2021. Toate lucrările de dizertație trebuie încărcate pe un drive de către 

coordonatorii acestora până la data de 14 iunie 2021 pentru a fi supuse unui test de similitudine 

(anti-plagiat).
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Pe baza rezultatelor acestui test și a lucrării, coordonatorul poate să formuleze în scris acceptul

pentru înscrierea în acest examen. Susținerea dizertației este realizată în limba programului de 

studiu. 

Proba de susținere a lucrărilor de disertație se va desfășura sub forma unui examen oral online 

folosind o platformă de comunicare sincronă audio-video cu posibilitate de înregistrare la nivelul 

dispozitivului local și cu posibilitate de partajare a ecranului/unei ferestre. 

● Proba se va desfășura conform programării anterioare transmise de către comisie 
candidaților sau afișată public pe site. Secretarul comisiei va asigura conectarea la timp a 
candidaților și va gestiona orice modificare a programării prevăzute inițial.

● Dat fiind caracterul public al probei, persoanele care doresc să participe online la susținerea 
probei unui candidat vor trebui să trimită o solicitare în acest sens secretarului comisiei cu 
cel puțin 12 ore înainte de începerea probei.

● Pentru a evita eventuale probleme de securitate, modalitatea de conectare la fiecare

sesiune nu va fi publică. Președintele și secretarul comisiei vor putea permite, la cerere,

participarea unor alte persoane la sesiunea de susținere în afară de candidat, membrii

comisiei,  coordonatorii lucrărilor și cadre didactice ale programului la care are loc susținerea

lucrării.

● La începerea probei candidații se vor legitima cu un act de identitate.

● Odată ce fiecare candidat este conectat la sesiunea audio-video sincron, va avea la

dispoziție 10 minute pentru prezentarea lucrării de disertație.

● Candidații vor putea folosi prezentări doar în format PPT sau PDF, facilitățile de partajare a 

ecranului sau ferestrei active de pe dispozitivul utilizat pentru a prezenta comisiei suportul 

vizual sau audio-vizual opțional folosit în prezentare.

● Pe întreaga durată a derulării prezentării vizuale partajate, candidații vor rămâne în 

cadrul camerei propriului dispozitiv. Dacă se întrerupe conexiunea, prezentarea poate 

să fie reprogramată online de către președintele comisiei.

● După prezentarea realizată de candidat, comisia va avea la dispoziție 5 minute pentru a 

adresa candidatului întrebări referitoare la lucrarea prezentată.

● Lucrările de disertație vor fi disponibile în format electronic fiecărui membru al comisiei, 
spre consultare, cu cel puțin 5 zile înainte de susținerea acestora.

● Înainte de depunerea dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor și 

înainte de proba de susținere a lucrării în fața comisiei de examen, toate lucrările vor fi 

verificate utilizând aplicația Turnitin pentru evaluarea coeficientului de similitudine 
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cu alte surse, respectiv verificarea automată de similitudine. În acest sens lucrările de 

dizertație o să fie încărcate de coordonatori pe un drive până la data de 14 iunie 2021, 

rezultatele testului de similitudine o să fie comunicate coordonatorilor până la data de 18 

iunie, urmând ca aceștia să își exprime acordul în vederea înscrierii pentru susținerea 

dizertației.  

● Membrii comisiei vor acorda note întregi pentru fiecare candidat pe baza conținutului 
lucrării, prezentării, răspunsurilor candidatului la întrebările comisiei și propunerii 
coordonatorului științific al lucrării.

● Propunerea coordonatorului se fundamentează pe un referat scris care cuprinde aprecieri
referitoare la subiectul lucrării, respectarea criteriilor formale specifice unei lucrări științifice
și descrise în ghidul de redactare, definirea cadrului teoretic, trecerea în revistă a literaturii de
specialitate recente, respectarea stilului științific și folosirea corectă a referințelor și citărilor,
relevanța bibliografiei pentru tema propusă, planul/design-ul cercetării, metodele de cercetare
întrebuințate, prezentarea și interpretarea rezultatelor cercetării, formularea concluziilor, dar de
asemenea poate cuprinde și aprecieri referitoare la modul de lucru cu candidatul coordonat.

● Nota finală pentru proba de susținere a lucrării de dizertație este calculată ca medie a

notelor întregi acordate de către membrii comisiei participanți la sesiunea online de

prezentare.

● Notele finale vor fi comunicate candidaților prin platforma Academicinfo a Universității după

încheierea ultimei probe la toți candidații înscriși. Pentru acest tip de examen oral nu se

poate depune contestație.




