UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA
Facultatea de Jurnalism și Științe ale comunicării
Modul de organizare a examenului de licență online
1. Examenul de licență va include:
a) examen la disciplina de specialitate Competențe profesionale în
Jurnalism ;
b) susținerea tezei de licență.
2. Forma de organizare a examenului la disciplina de specialitate Competențe
profesionale în Jurnalism va fi scris.
3. Examenul la disciplina de specialitate va fi un test alcătuit din doua sarcini,
una teoretică și una practică. Testul va fi elaborat într-o singură variantă, valabilă
pentru toți candidații prezenţi la examen. Secretarul comisiei va expedia testul
candidaților prin poșta electronică.
4. În ziua și ora stabilită pentru examenul respectiv candidații vor primi
testul.
5. Testul va putea fi accesat de pe orice dispozitiv conectat la internet
(telefon, tabletă, notebook etc.), timp de 60 minute, începând cu ora stabilită pentru
examenul respectiv.
6. În cazul în care candidatul a terminat lucrarea înainte de termenul stabilit
sau la expirarea timpului prevăzut pentru test, acesta urmeaza a fi expediat pe adresa
electronică de la care a fost recepționat.
7. La finalizarea examenului, comisia va verifica lucrările și va aprecia
studentul, notele fiind înregistrate în borderou.
8. Susținerea tezei de licență va avea loc online, prin intermediul aplicației
„Viber”.
9. În ziua și ora stabilită pentru susținerea tezei, studentul va primi un apel de
la secretarul Comisiei de licență, care va face legătură între student și membrii
Comisiei de licență, fiind asigurat apelul video.
10. Modalitatea și procedura de depunere și susținere a tezei sunt
reglementate în Metodologia privind organizarea examenului de finalizare a
studiilor superioare de licență în cadrul USEM, aprobată la ședința Senatului
USEM din 30.04.2020, pr. verbal nr. 4 și Regulamentul privind pregătirea tezei de
licență la USEM, aprobat la ședința Senatului USEM din 25.09.2017, pr. verbal nr.
1, care sunt aplicabile cu completările prezentului act.

