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Modul de organizare a examenului de licență promoția 2021
1. Examenul de licență va include:
a) o probă la disciplina fundamentală;
b) o probă la disciplina de specialitate;
c) susținerea tezei de licență.
2. Proba la disciplina fundamentală va consta în completarea online a unui
test care va însuma 50 de subiecte test-grila, selectate aleatoriu de program, dintre
cele 100 de întrebări publicate pe pagina oficială de internet a Universității de Studii
Europene din Moldova (www.usem.md). Testul va fi identic pentru toți candidații
prezenți la examen și se va face online prin intermediul platformei classmarker.com.
3. Fiecare subiect va avea trei răspunsuri posibile şi candidatul va alege un
singur răspuns corect prin bifarea acestuia. Candidatul poate să-și modifice opțiunea
aleasă până la trecerea la următoarea întrebarea.
4. Pentru a susține examenul de licență, trebuie să urmați următorii pași:
3.1. Accesați platforma classmarker.com
3.2. Introduceți loginul (username) și parola primite pe adresa de email
3.3. Urmați instrucțiunile descrise.
5. În ziua și ora stabilită pentru examenul respectiv, veți găsi atașat testul, pe
care urmează să-l soluționați.
6. Testul poate fi accesat din orice dispozitiv conectat la internet (telefon,
tabletă, notebook, etc.), timp de 20 minute, începând cu ora stabilită pentru
examenul respectiv.
7. Timpul rezervat pentru îndeplinirea testului este de o oră convențională (45
de minute).
8. La momentul în care candidatul a terminat lucrarea sau la expirarea
timpului prevăzut pentru test, acesta este automat salvat în sistem.
9. La finalizarea examenului, rezultatele sunt extrase din sistem, transferate în
borderouri de examinare și atașate la borderourile respective.
10. Barem de notare: 0%-10% - nota „1”/ 10,01%-15% - nota „2”/// 15,01%20% - nota „3”/// 20,01%-25% - nota „4”/// 25,01%-35% - nota „5”/// 35,01%-45%

- nota „6”/// 45,01%-60% - nota „7”/// 60,01%-75% - nota „8”/// 75,01%-90% - nota
„9”/// 90,01%-100% - nota „10”.
11. Se consideră că a promovat proba absolventul care a acumulat cel puțin
25,01%, limita minimă pentru nota „5”.
12. Modul de organizare a probei la disciplina de specialitate va fi identic.
13. Susținerea tezei de licență va avea loc, la alegerea studentului, în una din
cele 2 opțiuni posibile:
 online, prin intermediul aplicației „Viber”, sau
 față în față, cu prezența fizică.
14. Susținerea tezei de licență online - În ziua și ora stabilită pentru susținerea
tezei, studentul va primi un apel de la secretarul Comisiei de licență, prin
intermediul aplicației „Viber”, care va face legătură între studentul și membrii
Comisiei de licență, fiind asigurată atât vizualizarea, cât și sunetul vice versa.
15. Susținerea tezei de licență față în față - În ziua și ora stabilită pentru
susținerea tezei, studentul va prezenta în fața Comisiei de licență o expunere
rezumativă a lucrării pentru care se acordă 5-10 minute.
16. Modalitatea și procedura de depunere și de a susținere a tezei sunt
reglementate de 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 din prezentul act.

