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METODOLOGIA  

privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență 
la specialitatea Relații internaționale    

 
I. Organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență la 
specialitatea Relații internaționale   
1.1 Organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență pentru 
absolvenții promoția 2020-2021 se face atît prin prezența fizică, cît și online. 
1.2  Perioada de organizare a examenului de finalizare a studiilor superioare de 
licență la specialitatea Relații internaționale este 01.06.-18.06 2021.  
1.3 Conform planului de învățămînt al specialității Relații internaționale examenul 
de licență constă din două probe: 1) Examenul complex la specialitatea Relații 
internaționale; 2) Susținerea tezei de licență.  

1.3.1 . Examenul de licență, plan ¼, va include: 
a) examen complex la specialitate; 
b) susținerea tezei de licență. 
1.3.2  Examenul de licență, plan 1/3, va include: 
a) examen complex la specialitate; 
b) susținerea tezei de licență. 

1.4 Examenul complex la specialitatea Relații internaționale se va susține în scris, 
sub forma selectării răspunsului corect din testul-grilă constituit din 50 de întrebări.  
1.5 Orarul susținerii examenului de finalizare a studiilor superioare de licență va fi 
plasat pe pagina web a instituției www.usem.md și panoul informativ al facultății.    
1.6 Lista absolvenților admiși la susținerea examenului de licență va fi expusă pe 
panoul informativ al facultății Științe politice și Relații internaționale și site-ul 
www.usem.md 
1.7  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”. 
1.8 Se va considera promovat absolventul care va acumula cel puțin 25,01%, limita 
minimă pentru nota „5”. 
1.9 Notele la examenul complex de specialitate Relații internaționale vor fi expuse 
timp de 48 de ore, de la restituirea testului-grilă.  
1.10 Susținerea tezei de licență este obligatorie, publică și se va desfășura în 
auditoriu și online.  
1.11 Elaborarea tezei de licență se va face conform Regulamentului 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. 
1.12 Teza de licență va fi depusă la decanatul facultății cu cel puțin 5 zile înainte de 
susținerea finală.  
1.13 Teza de licență trebuie să fie însoțită de Avizul conducătorului științific.  
1.14 Studenții vor fi apreciați de Comisia de Licență, constituită prin Ordinul 
Rectorului USEM. 
1.15 Comisia de Licență va evalua teza de licență conform următoarelor criterii: 
calitatea cercetării realizate, redactarea și respectarea regulilor de structurare, 
bibliografia, expunerea orală și precizia răspunsurilor la întrebările examinatorilor. 
1.16 Se recomandă ca studenții să își susțină teza de licență prin aplicarea 
prezentării Power Point, care trebuie să corespundă următoarei structuri: foaie de 
titlul, cuprinsul tezei, actualitatea temei abordate, gradul de investigație a temei 
cercetate, scopul și sarcinile tezei, concluziile și recomandările. Durata de 
prezentare a tezei de licență este 7-10 minute.    
 

II. Modul de organizare a examenului de licență cu prezență fizică 
2.1 Susținerea examenului de licență este obligatorie, cu prezență fizică se 
realizează în auditoriile USEM, conform orarului aprobat și expus pe panoul 
informativ și site-ul www.usem.md   
2.2 În ziua fixată pentru susținerea examenului complex la specialitatea Relații 
internaționale studenții trebuie să se prezintă în auditorii cu cel puțin 30 minute 
înainte de începutul examenului și să se plaseze cîte unul în bancă, la o distanță de 
cel puțin 1 m.  
2.3  Studenții trebuie să poarte mască, să aibă un act ce atestă identitatea și 2 pixuri 
de rezervă cu cerneală albastră.  
2.4 Cu cel puțin 15 minute înainte de începutul examenului vicepreședintele 
Comisiei de Licență va distribui testul-grilă, va explica procedura de autentificare și 
sigilare a testului-grilă, exigențele față de completarea testului-grilă, durata 
răspunsului.  
2.5 Testul-grilă va fi identic pentru toți candidații prezenți la examenul complex de 
specialitate Relații internaționale.  
2.6 Fiecare subiect din testul-grilă va avea trei răspunsuri posibile şi candidatul va 
alege un singur răspuns corect prin bifarea acestuia.  
2.7 La expirarea timpului rezervat pentru răspuns toți studenții sunt obligați să 
restituie foile cu răspunsurile la întrebările din testul-grilă.  



 
III. Modul de organizare a examenului de licență online 

3.1 Organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență online se 
va realiza prin utilizarea mijloacelor tehnice (telefon, tabletă, notebook etc.), 
conectate la internet. 
3.2  Examenul complex la specialitate, plan 1/3, plan ¼, 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 toţi candidaţii prezenţi la examen și se va face la distanță prin intermediul 
platformei classmarker.com. 
3.3 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.  
3.4 Pentru a susține examenul de licență, trebuie să urmați următorii pași: 

3.4.1. Accesați platforma classmarker.com 
3.4.2 Introduceți loginul și parola primite pe adresa de email 
3.4.3. Urmați instrucțiunile descrise. 

3.5 În ziua și ora stabilită pentru examenul complex de specialitate Relații 
internaționale, studentul va găsi atașat testul-grilă în poșta electronică indicată 
anterior, care urmează să fie completat. 
3.6 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. 
3.7 Timpul rezervat pentru îndeplinirea testului este de o oră convențională (50 de 
minute). 
3.8 La momentul în care candidatul a terminat lucrarea sau la expirarea timpului 
prevăzut pentru test, acesta este automat salvat în sistem. 
3.9 La finalizarea examenului, rezultatele vor fi extrase din sistem, transferate în 
borderouri de examinare și atașate la borderourile respective. 
3.12 Susținerea tezei de licență va avea loc online, prin intermediul aplicației 
„google.meet”. 
3.13. Susținerea online a tezei de licență se va desfășura în condiții optimale, prin 
asigurarea posibilității interacțiunii Comisiei de Licență cu studentul, fiind asigurată 
vizualizarea reciprocă și sunetul adecvat, pentru a aprecia cunoștințele și 
competențele studentului.  
3.14 Susținerea online a tezei de licență se va începe cu prezentarea actului ce atestă 
identitatea studentului.  
 3.14. În ziua și ora stabilită pentru susținerea tezei, studentul va primi un apel de la 
secretarul Comisiei de licență, care va face legătură între studentul și membrii 
Comisiei de licență, fiind asigurată atât vizualizarea, cât și sunetul. 
3.15 Prevederile prezentei Metodologii vor fi adoptate în cadrul ședinței Consiliului 
facultății Științe politice și Relații internaționale a USEM.  
 


