FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE
Organizarea examenului de licență la Facultatea Științe economice se realizează în conformitate cu
prevederile Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă
aprobat prin Senatul USEM din 24.10.2016 pr. Verb. Nr.2.
Facultatea științe economice la ciclul I studii superioare de licență dispune de următoarele programe:
Domeniul general de studii 041 Științe economice
specialitățile:
- 411.1 Contabilitate
- 412.1 Finanțe și bănci
- 413.1 Business și administrare
Domeniul general de studii 101 Servicii
specialitatea:
- 1012.1 Servicii hoteliere, turism și agrement
Examenul de licență reprezintă evaluarea finală a programului de studii realizat într-un
domeniu de formare profesională/specialitate. Examenul de licență este constituit din 2 probe:
• examenul complex la specialitate ( Test grilă)
• teza de licență (susținere publică)
Despre proba examenul complex la specialitate
Proba examenului complex se va susține în scris. Aceasta este constituită dintr-un test grilă. Testul grilă
este format din 50 de întrebări selectate din lista subiectelor propuse pentru examenul de licență. Fiecare
întrebare va avea trei variante de răspuns, doar una din ele fiind corectă. MODEL
Studenților pentru pregătire de examene li se propune lista subiectelor aprobată de catedra de
specialitate cu o lună până la susținerea primei probe. Agenda subiectelor propuse va include 150 de
întrebări selectate din materialul teoretic-practic al disciplinelor de specialitate din planul de studii
pentru fiecare specialitate, din care vor fi selectate 50 și vor fi incluse în Testul grilă. Pot fi elaborate
mai multe variante ale testelor în scopul asigurării condițiilor de confidențialitate a testului în cazul în
care examenul va decurge mai multe zile consecutive.
Timpul destinat probei scrise este de două ore astronomice 120 minute
Subiectele pentru Examenul la disciplina de specializare
Contabilitate
Finanțe și Bănci
Business și Administrare
Servicii hoteliere, turism si agrement
Despre proba teza de licență
Prin teza de licență se evaluează competențele absolvenților de a efectua cercetări, de a aplica
cunoștințele teoretice în procesul de elaborare a unor soluții practice specifice domeniului de formare
profesională sau de realizare a studiilor de caz. Teza de licență se elaborează conform Ghidului aprobat
de Facultatea Științe economice, susținute în 2 ședințe de susținere prealabilă conform calendarului
academic și însoțite de Avizul coordonatorului și Recenzia externă.
Timpul destinat pentru prezentarea tezei de licență în fața Comisie Examenului de licență este de 10
minute fără timpul destinat pentru întrebări din partea membrilor Comisiei.
Susţinerea tezelor de licenţă este publică.
Admiterea la examenul de licență
Se admit la examenul de licență studenții care au realizat integral planul de învățământ şi au acumulat
numărul de credite stabilit pentru programul respectiv de formare profesională. Listele studenților
admiși la examene se vor afișa la Avizier cu 7 zile înaintea examenului

Orarul
Anul de studii 2021-2022
ORARUL EXAMENELOR DE LICENȚĂ

Ziua

01.06.22
Miercuri

ORA

09.00

COMISIA 1

COMISIA 2

Examen complex la specialitatea
Contabilitate

Examen complex la specialitatea
Servicii hoteliere, turism și agrement

Grupa 302CA
Grupa 402 CA

Grupa 304 TUR
Grupa 404 TUR

Examen complex la specialitatea Business și
administrare
Grupa 303 BA
Auditoriu 200A
Auditoriu 200B
Examen complex la specialitatea
Examen complex la specialitatea
Finanțe
Business și administrare
02.06.22
09.00
Grupa 301 FB
Grupa 403 BA
Joi
Grupa 401FB
Auditoriu 200A
Auditoriu 200B
06.06.22
SUSȚINEREA TEZELOR
SUSȚINEREA TEZELOR
Luni
09.00
Sugrupa 1- Aud.604
Sugrupa 1 - Aud.607
07.06.22
SUSȚINEREA TEZELOR
SUSȚINEREA TEZELOR
09.00
Marți
Sugrupa 2 - Aud.604
Sugrupa 2 - Aud.607
08.06.22
SUSȚINEREA TEZELOR
SUSȚINEREA TEZELOR
09.00
Miercuri
Sugrupa 3 - Aud.604
Sugrupa 3 - Aud.607
09.06.22
SUSȚINEREA TEZELOR
09.00
Joi
Sugrupa 4 - Aud.607
* Subgrupele vor fi afișate la avizier

NOTĂ
1. Prezența la examen este obligatorie.
2. În sală studentul va intra doar prezentând buletinul de identitate în original.
3. La examen studenții se vor prezenta cu pix de culoare albastră.
4. Studenții vor prezenta la Decanat biroul 602 - 2 copii ale buletinului de identitate + 2 fotografii
color pe fundal alb în format 3x4 pentru diplomă
5. Studenții vor achita în casa universității biroul 208 - 250 lei pentru diplomă

