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Modul de organizare a examenului de licență promoția 2022
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 unui test care va
însuma 50 de subiecte, dintre cele 100 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 în formă scrisă.
3. Intrarea în sala de examinare va avea loc la prezentarea buletinului de
identitate sau a unui alt document ce atestă identitatea absolventului. După
verificarea identității, fiecare candidat va păstra pe masă documentul ce atestă
identitatea până la finalizarea examenului.
4. Fără permisiunea președintelui Comisiei este interzisă părăsirea sălii pe
durata desfășurării examenului de licență.
5. Pe durata desfășurării examenului de licență în sala de examinare au acces
membrii Comisiei, secretarul Comisiei, Rectorul și Decanul Facultății de Drept.
6. Candidatul care încalcă disciplina sau comite fraude ori tentative de fraudă
se sancționează cu eliminarea din concurs. Acest fapt se menționează într-un procesverbal, iar lucrarea se anulează cu mențiunea „fraudă”.
7. Lista subiectelor pentru examenul de licență va fi elaborată de către catedra
de profil, fiind publicată pe pagina oficială de internet a Universității de Studii
Europene din Moldova (www.usem.md) cel târziu cu 7 de zile înainte de data
examenului.
8. Înainte de a începe lucrul asupra testului, absolventul va completa fişa de
examinare, pe care își va pune semnătura, numele, prenumele, data completării, etc.
9. Fiecare subiect va avea trei răspunsuri posibile şi candidatul va alege un
singur răspuns corect prin bifarea acestuia. După bifarea unei variante de răspuns,
candidatul nu are dreptul să-şi modifice opţiunea. În cazul în care a fost bifată mai
mult decât o variantă, răspunsul candidatului se consideră greşit.
10. Timpul rezervat pentru îndeplinirea testului este de o oră convențională
(45 de minute).

11. Vicepreşedintele Comisiei de licență este obligat să anunţe ora la care se
încheie proba de examinare şi să avertizeze absolvenții cu 10 minute înainte de
expirarea timpului.
12. La momentul în care candidatul a terminat lucrarea sau la expirarea
timpului prevăzut pentru test, acesta este obligat să predea lucrarea secretarului
Comisiei de licență pentru a fi înregistrată. Lucrarea se consideră predată de
candidat după verificarea stării acesteia de către secretarul Comisiei.
13. Barem de notare în dependență de numărul răspunsurilor corecte la
subiectele propuse: 0-8 - nota „1”/// 9-13 - nota „2”/// 14-18 - nota „3”/// 19-23 nota „4”/// 24-28 - nota „5”/// 29-33 - nota „6”/// 34-38 - nota „7”/// 39-43 - nota
„8”/// 44-47 - nota „9”/// 48-50 - nota „10”.
14. Se consideră că a promovat proba absolventul care a răspuns corect la cel
puţin 24 de subiecte.
15. După încheierea examenului şi predarea tuturor lucrărilor de către
candidaţi, Secretarul Comisiei de licență transmite teste decanului Facultății de
Drept în vederea cifrării în baza fişei de examinare. Cifrul se indică atât pe lucrare,
cât şi pe fişa de examinare. Fişele de examinare se separă de lucrări şi se păstrează
într-un plic sigilat la decanul Facultății de Drept până la verificarea testelor.
16. După verificarea testelor plicul este desigilat, iar fișele de examinare sunt
anexate la lucrări conform cifrului corespunzător. Nota este aplicată pe fișa de
examinare conform baremului de notare.
17. Modul de organizare a probei la disciplina de specialitate va fi identic.
18. Susținerea tezei de licență va avea loc cu prezența fizică.
19. 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.
20. 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.

