UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ din IA ŞI

PER LIBERTATEM AD VERITATEM
www.uaic.ro

Facultatea de Biologie

GHID DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ
sesiunea Iunie – Iulie 2022

Calendar examen de licență (toate specializările)

24.06.2022 și 27.06.2022: înscrieri pentru susținerea examenului de licență
28.06.2022: verificare și validare înscrieri
29.06.2022: susținerea examenului de licență: proba scrisă + contestație la barem + corectare + afișarea
rezultatelor
30.06.2022: contestații la notă + afișarea rezultatelor finale pentru proba scrisă
01.07.2022 - 02.07.2022: susținerea examenului de licență: proba orală
03.07.2022: afișarea rezultatelor finale

Pentru alte informații vă rugăm să consultați pagina web dedicată acestui eveniment:
http://www.bio.uaic.ro/?page_id=12827 sau să contactați secretariatul Facultății de Biologie.

1. Susținerea probei scrise
✓ 29 iunie 2022 – proba scrisă: susținerea primei probe a examenului de licență
se va desfășura după următorul program:
Specializarea
Biologie

Săli
B401
B435
B653 b
B653 c

Biochimie

Interval orar

Detalii

9-11

ora 9 - intrare în sală
ora 10 - începe testul

1115-13

ora 1115 - intrare în sală
ora 12 - începe testul

1315-15

ora 1315 - intrare în sală
ora 14 - începe testul

B401
B435

Ecologie
mediului

și

protecția

B435
B460
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Localizare săli de examinare:
➢
➢
➢
➢

Sala B401 - Corp B, etaj 1, aripă FEAA, Biblioteca FEAA (capăt hol)
Sala B435 - Corp B, etaj 1, aripă Biologie, lângă amfiteatrul B2
Sala B460 - Corp B, etaj 1, aripă Biologie, vizavi de Biblioteca Facultății de Biologie
B653 b și B653 c - Corp B, etaj 3, aripă Geografie (capăt hol)

Informații legate de repartiția pe săli vor fi anunțate cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei
scrise. În acest sens, vă rugăm să consultați adresa de e-mail instituțională și site-ul Facultății la secțiunea
Examen finalizare studii.

REȚINEȚI URMĂTOARELE ETAPE !!!
1. Intrarea în sală:
-

-

-

se va realiza în ordine alfabetică;
veți prezenta cartea de identitate sau pașaportul pentru verificarea identității;
veți semna în dreptul numelui propriu pe tabelul nominal;
veți închide telefonul mobil, îl veți eticheta și îl veți depune pe masa destinată special acestui scop;
nu veți avea asupra voastră alimente (puteți avea o sticluță cu apă, fără etichetă!);
veți urma indicațiile membrilor comisiei de supraveghere;
fiecare candidat se va așeza în fața unui calculator;
vă veți conecta pe platforma Moodle după următorii pași:
Nr. crt.

Pași

Link web

1.

Site Facultate Biologie

www.bio.uaic.ro

2.

Secțiune Studenți - Moodle

https://elearning.bio.uaic.ro/moodle/

3.

Logare: Nume de utilizator (adresa instituțională de tipul onmicrosoft.com) și parolă

4.

Cursurile mele → Toate cursurile → Facultatea de Biologie → Licență → Examen
licență specializare (Biologie/Biochimie/Ecologie și protecția mediului) →Sesiunea
Iulie 2022 specializare (Biologie/Biochimie/Ecologie și protecția mediului) → Examen
licență specializare (Testul propriu-zis).

veți comunica eventualele probleme tehnice membrilor comisiei de supraveghere în ora dinaintea
testului scris;
odată cu începerea testului, părăsirea sălii de examen nu este admisă până la finalizarea testului; în
cazuri excepționale, candidatul poate merge la toaletă însoțit de unul din membrii comisiei de
supraveghere;
în cazul apariției unor probleme tehnice (pană de curent, pierderea conexiunii la internet, etc.) veți urma
indicațiile membrilor comisiei de licență; se așteaptă în liniște remedierea situației; testul va fi reluat.
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2. După finalizarea probei scrise:
-

baremul va fi afișat pe ușa sălilor în care se desfășoară proba, astfel încât să fie accesibil tuturor
candidaților;
se pot depune contestații la barem, fizic la secretariatul Facultății de Biologie, până la ora 16.00 în ziua
de 29 iunie 2022;
în intervalul orar 16:00-17:00 sunt soluționate eventualele contestații la barem de către comisia de
contestații;
ora 18.00: se afișează rezultatele probei scrise a examenului de licență, la avizier și pe site-ul facultății.

-

✓ 30.06.2022: contestații + afișarea rezultatelor
-

în intervalul 800-1600 se pot depune contestații la proba scrisă - fizic la secretariatul Facultății de
Biologie;
în intervalul 1600-1700 se vor soluționa eventualele contestații de către comisia de contestații;
în intervalul 1700-1800 se vor afișa rezultatele finale ale probei scrise.
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2. Susținerea probei orale
✓ 1-2.07.2022: susținerea lucrărilor de licență
Proba orală a examenelor de licență se desfășoară fizic, în spațiile facultății:
Sala B460 - specializarea Biochimie
Sala B467 - specializarea Ecologie și protecția mediului
Sala B465 - specializarea Biologie
Urmăriți programarea susținerii lucrărilor de licență pe pagina web a Facultății de Biologie, secțiunea
Examen finalizare studii. Contactați secretarii de comisii pentru eventualele nelămuriri.
Secretari comisii LICENȚĂ:
BIOLOGIE – Şef lucr. dr. Constantin ION – constantin.ion@uaic.ro
BIOCHIMIE – Şef lucr. dr. Tiberius BALAEŞ – tiberius.balaes@mail.uaic.ro
ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – Şef lucr. dr. Anișoara STRATU– anisoara.stratu@uaic.ro

✓ 3.07.2022: afișarea rezultatelor finale la avizier și pe site-ul facultății.
Atenție! Nu se pot depune contestații la proba orală!

Mult succes tuturor!
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