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METoDoLoGrA. Priv în condi{iile
^'i,ooiitor superioare ia COVID-l9

Stârii de urgen!

I. GENERALITÀTI

1. prezenta metodologi ev\zeazâprocedura 
de organîzare a examenului de finalizare a studiilor superioare

de licen!â/ master în condilii de carantinâ ïmpuse de pandemia de covrD-19 çi se fundamenteaz' pe

urmâtoarele reglementâri :

o codul educaliei nr. r52din 17 iulie 2014 (Monitorul ofrcial al Republicii Moldova '2014'nr' 
319-

324, art' 634); 
e de licenjâ (ciclul l) çi integrate' ordinul MEcc

o Regulamentul de organ\zareaa studiilor superloar

î 
r:1rt^i:;iiiï;ru 

studii superioare de licen!â (ciciul r), de master (ciclur rr) ei integrate

:.utït-ï,Ïïî :i,ÏTff:itu,u,"uexamenurui 
de nnarizare a studi'or superioare de ricen!â'

aprobat prin ordinul Ministrului Educaliei nr. 1047 d\n 2g.r 0.201 5 cu modificârile ulterioare;

o Reguramentur uLrM privind organizareaexamenurui 
de finar\zare a studiiror superioare de

Licen!â(Ciclul-I)'aprobatprindeciziaSenatuluidln24iunie2020'

o Regulamentul uLIM cu privîre ra organ\zarea studiilor superioare de masterat (ciclul II)' aprobat

prin decizia Senatului d\n24 iunie 2020'

oRegulamenteleprivindelaboreaçisuslinercaÏezeidelicen!â/masteraleFacultàlilor

o ordinul MECC nr. 435 d\n 26.04.2021 cu privire ra organ\zarea evaluârii semestriale çi finale în

anul univer sitar 2020-2021'

II.PREGÀTIREAPLATFORJ\{EIolj]jÏ'*EREAPROBELORsITEZELORDE
Lrc;NiÀ / MAs'rERÎN srsrnnrur, oN-LrNE

2. Suslinerea probelor cu caracter integratorii çi tezelor/ proiectelor de licenla/ master se va realiza în

sistemur on-line, ut*izând diverse instrumente TIC (Google Meets' skype' zoom')' care dau posibilitatea

de a aprecia cunogtinlele çi competenlele studentului, precum çi de a vedea gi auzi persoana evaluatâ'

Sus!înerea proberor çi tezeror de licen!à/ master va fi înregistratâ pentru a fi utilizatâ în caz de aparilie a

'"*'r'ï:tt:",;;::ï':ii,,^., 
se vor crea o serie de conrerinle anterior evaluârii, ce va asigura continuitatea

legâturii dintre comisia de evaluare finalà çi student' 
, r _.^ ^.i-r,"o con.itii tehnice pentru (

4. Sistemur Informalional universitar (SIu) uLrM va asigura condilii tehnice pentru orgafizare



MET OD OLO GIA p riv ind, o rg u:Y?' 
:u 

examenului de finalizare
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evaluârii în sistem on-line'

5.pentru comisiei de evaruare finarâ se vor pregâti spalii dotate cu echipamentul necesar pentru

desfrçurarea în sistem on-line evaluarea finalà'

6. La necesitate, spalii dotate cu echipamentur necesar pentru desfàçurarea în sistem on-line a evaluàrii

finale vor fi pregâtite çi pentru studenli, care nu au posibilitatea de a a-çi asigura accesul la internet'

7. înregistràrile suslinerilor probelor cu caracïeri.tegratorii çi tezelor/ proiectelor de licen!à/ master

vor fi prezentate çi stocate la Oficiul Suport Academic'

ilI.ÎNSCRIEREACANDIDATILORLABXAMENULDEEVALUAREFINALÀ

g. La suslinerea probelor cu caracter integratorii çi tezerorrproiectelor de ricenla/ master sunt admiçi

studenlii, care au rear\zatintegral planur de învâ!àmâ't çi au acumulat numàrul de credite stabilit pentru

programul respectiv de formare profesionalà'

9. Listele studenlilor admiçi la examenul de evaluare finalà, întocmite de decanii facultà1ilor çi aprobate

prin ordinul rectorului sunt prezentate Comisiei de evaluar:e finalà'

l'.Studentul trebuie sà depunà teza rproiectul de licen!à / master în conformitate cu Regulamentele

privind elaborarea çi sr_rs{inere a teze\rproiectului de licen!à / master în vigoare, excluzând prezentatea

Avizului extern.

W. SUSTINEREA ON-LINE A T]XAMENULUI DE EVALUARE FINALÀ

1 1 . Examenur de evaluare finarà se va desfàçura în sâli în conformitate cu orarul stabilit de càtre oficiul

Suport Academic, utilizând diverse instrumente TIC (Google Meets, Skype' zoom)' care dau posibilitatea

de a aprecia cunoçtinlele çi competenlele studentului, precum çi de a vedea çi auzi persoana evaluatâ'

Sus{inerea probelor çi tezeror de ricen!à/ master va h înregistratà pentru a fi utilizatà în caz de aparilie a

contestaliilor ulterioare'

12, Secretarul comisiei de evaruare finarà, în cooperare cu vice-preçedintele comisiei de evaluare

finalà, este responsabil de pregàtirea sàlii pentru probà în ziua respectivâ. cu o zi înainte, acesta anun{â

studenlii çi membrii comisiei de evaluare finalà despre procedura çi detaliile de desfàçurare a probelor'

13. Membrii comisiei de evaluare finarâ, prin intermediul videoconferinlei, pot adresa întrebàri

studentului pentru prec\zareasubiectelor atàtlaprobe' cât çi la tezâl pro\ecT,
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V. EVALUARBA PROBELOR çI SUSTINERII Tp,Zp,IDE LICENTÀ/ MASTER

14. Evaluarea studen{ilor la probele de licen!à se va efectua çonform baremelor stipulate în

Regulamentul uLIM privind organizareaexamenului de finalizare a studiilor superioare de Licen!à / Master

ale Facultàçilor.

15. pentru aprecierea ràspunsului fiecare membru a comisiei de evaluare finalà apreciazâràspunsul în

baza cerinlelor înaintate în Regulamentele privind elaborarea çi suslinere a tezei de licen!à / master'

16. Dupà suslinerea probelor de evaluare fina1à de càtre toli studeniii de pe lista zilei conform

graficului, membrii comisiei de evaluare finalà vor confirma nota pentru fiecare student, iar Secretarul

comisiei va completa borderoul de examinare, Nota finalà se rotunjeçte la nota întreagà cea mai apropiatà,

fracfiunile de 50 de sutimi se rotunjesc în favoarea studentului.

17. Activitatea Comisiei de evaluare finalà este consemnatà de càtre secretarul Comisiei prin proces-

verbal.

VI. EXAMINAREA CONTESTÀNTION

1g. Notele pot fi contestate timp de24 deore de la momentul anun!àrii rezultatelor' contestafii se depun

pe numele Rectorului ULIM'

19. Membrii Comisiei de evaluare finalà vor reevalua, timp de 24 de ore, ràspunsurile çi prezentarea

efectuatà de càtre student. Rezultatele reevaluârii vor fi expediate Preçedintelui comisiei de evaluare finalà în

vederea calculàrii notei finale.

20. Examinarea contestafiilor se consemn eazâ în procese-verbale separate, semnate de câtre membrii

Comisiei de evaluare finalà si preçedintele (vicepreçedintele) Comisiei de evaluare finalà'

21. Comisia de evaluare f,rnalà opereazâschimbàrile survenite în urma contestatiilor, recalculeazâ, dupâ

caz, mediageneralà ç i rectifi cà, corespunzàtor, rezu ltatul examenului'

vII. DISPOZ]{Trl FINALE

29. prczenta metodologie intrà în vigoare de la data aprobàrii de càtre Senatul ULIM çi este valabilà

pentru absolvenlii promo{iei 2020-2021.


