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Anexa 1/CF 2/02.03.2020 

 
Metodologie desfăşurare examen de licenŃă/diplomă/disertaŃie 

PromoŃia 2020 
 

 
Examenul de licenŃă/diplomă  
 

1. Ciclul I de studii universitare de licenŃă se încheie cu examen de licenŃă (pentru 
programul de studii de 3 ani) şi examen de diplomă (pentru programele de studii tehnice – 4 
ani). 

2. Examenul de licenŃă constă din două probe, succesive, după cum urmează: 

a. proba 1: Evaluarea cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate;  

b. proba 2. Prezentarea şi susŃinerea publică a lucrării de licenŃă/diplomă 

3.  Modul de susŃinere a probelor este următorul: 

   a. proba 1: oral;  

b. proba 2. oral. 

4. Examenul de finalizare a studiilor se va desfăşura în prezenŃa, în acelaşi loc şi în acelaşi 
moment a comisiei de diplomă/licenŃă şi a examinatului. 

5. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5 (cinci), media examenului de 
diplomă/licenŃă trebuie să fie minim 6 (şase). 

6. Nota acordată de fiecare membru al comisiei va fi notă întreagă de la 1 la 10. Nota 
fiecărei probe va fi media aritmetică a notelor acordate exclusiv de membrii comisiei, 
cu două zecimale, fără rotunjire.  

7. Înscrierea candidaŃilor  la examenul de diplomă/licenŃă se face cu 10 zile înainte de 
susŃinerea proiectului de diplomă/licenŃă, la secretariatul facultăŃii, conform structurii anului 
universitar aprobat de Senatul UniversităŃii.  

8. În vederea asigurării originalităŃii conŃinutului lucrărilor ce urmează a fi susŃinute şi a 
prevenirii comercializării lucrărilor ştiinŃifice, candidatul va da, la înscrierea pentru 
susŃinerea examenului de finalizare a studiilor, o declaraŃie pe proprie răspundere în sensul 
că este autorul lucrării şi răspunde de originalitatea conŃinutului acesteia. 

9. Proiectul de licenŃă/diplomă va avea acordul conducătorului de lucrare pentru înscrierea 
acesteia la susŃinerea publică. Conducătorul proiectului de diplomă/licenŃă va ataşa lucrării 
un referat de apreciere (Anexa 1/1, 1/2, 1/3). 

10. Proiectele vor fi evaluate de comisia de licenŃă înainte de susŃinerea publică a acestuia.  

11. Tematica şi bibliografia examenului de finalizare vor fi postate pe site-ul facultăŃii. 

12. Rezultatele examenului de finalizare a studiilor se vor afişa la avizierul facultăŃii în 
maximum 48 ore de la data susŃinerii acestora. 



 

Examenul de disertaŃie – ciclul II studii universitare de masterat 
 
1. Examenul de disertaŃie constă într-o singură probă, respectiv prezentarea şi susŃinerea  

disertaŃiei.  

2. Prezentarea şi susŃinerea disertaŃiei sunt publice şi se desfăşoară în faŃa comisiei de 
examen. 

3. Înscrierea candidaŃilor  pentru examenul de disertaŃie se face la secretariatul facultăŃii 
conform structurii anului universitar în derulare, aprobat de Senatul UniversităŃii 
„Dunărea de Jos” din GalaŃi. 

4. În vederea asigurării originalităŃii conŃinutului lucrărilor ce urmează a fi susŃinute şi a 
prevenirii comercializării lucrărilor ştiinŃifice, candidatul va da, la înscrierea pentru 
susŃinerea examenului de finalizare a studiilor, o declaraŃie pe proprie răspundere în 
sensul că este autorul lucrării şi răspunde de originalitatea conŃinutului acesteia. 

5. Lucrarea de disertaŃie va avea acordul conducătorului de lucrare pentru înscrierea 
acesteia la susŃinerea publică. Conducătorul proiectului de disertaŃie va ataşa lucrării un 
referat de apreciere (Anexa 2).  

6. Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 (unu) la 10 
(zece). Media probei se calculează din media notelor întregi  acordate  exclusiv de 
membrii comisiei,  cu două zecimale, fără rotunjire. 

7. Bibliografia este specifică fiecărei lucrări de disertaŃie, cea minimală fiind bibliografia 
comună, adică bibliografia întregului parcurs de master. 

8. Rezultatele examenului de finalizare a studiilor se vor afişa la avizierul facultăŃii în 
maximum 48 ore de la data susŃinerii acestora. 

 

 

 Decan   

Conf.dr.ing. Liliana MIHALCEA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAłI                                                                          ANEXA 1/1 
FACULTATEA DE ŞTIINłA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR 
SPECIALIZAREA.......................................................................... 
Sesiunea ............................................ 

 

 

REFERAT DE APRECIERE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ 

 
Absolvent ................................................................................................................ 
 
În urma examinării finale a proiectului de diplomă, subsemnata/ul 
_____________________________________ în calitate de îndrumător a proiectului de diplomă fac  
următoarele aprecieri: 

� Oportunitatea şi justificarea temei alese (5-10 puncte)                       ..................... 
� Studiul documentar (5-10 puncte)             .................... 
� Alegerea definitivă a schemelor tehnologice de fabricaŃie cu detalierea parametrilor (5-10 puncte) ..................... 
� Calculul tehnologic (5-10 puncte)              .................... 
� Calculul de utilaj (inclusiv determinările spaŃiilor tehnologice) (5-10 puncte)           .................... 
� Managementul calităŃii, HACCP  şi igiena în secŃia proiectată (5-10 puncte)        ............. 
� Calculul economic (5-10 puncte)             .................... 
� Partea grafică (minim schiŃa secŃiei proiectate şi schiŃa amplasării generale a acesteia; 

se acordă punctaje suplimentare pentru toate diagramele de utilităŃi, diagrama 
operaŃiilor, cronograma utilajelor, reprezentări  de utilaje ş.a.m.d.) (5-10 puncte)  ........ 

� Aspectul grafic general al lucrării (5-10 puncte)          .................... 
� Activitatea generală a absolventului la elaborarea proiectului (5-10 puncte)       .................... 

Nota finala proiect ____________________________ 

În cazul unei lucrări de cercetare apreciez  parŃial următoarele componente pentru evaluarea finală: 

� Oportunitatea şi justificarea temei alese (5-10 puncte)                   ..................... 
� Studiul documentar (5-10 puncte)       .................... 
� Materiale (5-10 puncte)                                ..................... 
� Metodica de lucru (5-10 puncte)                      .................... 
� Rezultate (5-10 puncte)        .................... 
� DiscuŃii (5-10 puncte)         .................... 
� Concluzii (5-10 puncte)        .................... 
� Prezentarea grafică generală (5-10 puncte)      .................... 
� ContribuŃiile proprii (5-10 puncte)       .................... 
� Activitatea generală a absolventului la elaborarea proiectului (5-10 puncte)   .................... 

                                                                                  Nota finala proiect ____________________________ 

 

ObservaŃii: Nu este admis un proiect care nu are acoperire de minim 5 (cinci), pentru oricare dintre criteriile 
prezentate anterior. 

 

Conducător proiect diplomă 

 
 
 
 
 



 
 
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAłI                                                                          ANEXA 1/2 
FACULTATEA DE ŞTIINłA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR 
SPECIALIZAREA Inginerie şi management în alimentaŃie publică şi agroturism 
Sesiunea ............................................ 

 

REFERAT DE APRECIERE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ 

 
Absolvent ................................................................................................................ 
 
În urma examinării finale a proiectului de diplomă, subsemnata/ul 
_____________________________________ în calitate de îndrumător a proiectului de diplomă fac  
următoarele aprecieri: 

� Oportunitatea şi justificarea temei alese (5-10 puncte)                  ..................... 
� Studiul documentar (5-10 puncte)       .................... 
� Alegerea definitivă a schemelor tehnologice de fabricaŃie cu detalierea parametrilor (5-10 puncte)  ..................... 
� Calculul tehnologic (5-10 puncte)       .................... 
� Calculul de utilaj (inclusiv determinările spaŃiilor tehnologice) (5-10 puncte)  .................... 
� Managementul calităŃii, HACCP şi igiena în secŃia proiectată (5-10 puncte)   .................... 
� Calculul economic (5-10 puncte)       .................... 
� Partea grafică (minim schiŃa secŃiei proiectate şi schiŃa amplasării generale a acesteia; se acordă punctaje 

suplimentare pentru toate diagramele de utilităŃi, diagrama operaŃiilor, cronograma utilajelor, reprezentări  de 
utilaje ş.a.m.d.) (5-10 puncte)                                                                .................... 

� Aspectul grafic general al lucrării (5-10 puncte)      .................... 
� Activitatea generală a absolventului la elaborarea proiectului (5-10 puncte)   .................... 

 

În cazul unui studiu de caz apreciez parŃial următoarele componente pentru acordarea notei finale: 

� Descrierea unitatii analizate (5-10 puncte)                                  ..................... 
� Managementul productiei (5-10 puncte)       .................... 
� Managementul serviciilor directe (5-10 puncte)             ..................... 
� Managementul serviciilor auxiliare (5-10 puncte)        .................. 
� Managementul calitatii (5-10 puncte)                     .................... 
� Managementul financiar (5-10 puncte)       .................... 
� Plan de marketing (5-10 puncte)       .................... 
� Concluzii si recomandari (5-10 puncte)                     .................... 
� Prezentarea grafică generală (5-10 puncte)      .................... 
� Activitatea generală a absolventului la elaborarea proiectului (5-10 puncte)   .................... 

 

ObservaŃii: Nu este admis un proiect care nu are acoperire de minim 5 (cinci) puncte, pentru oricare dintre criteriile 
prezentate anterior. 

 
 

Conducător proiect diplomă 

 
 
 
 
 
 



 
 
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAłI            ANEXA 1/3                                                                                                                    
FACULTATEA DE ŞTIINłA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR 
SPECIALIZAREA: ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI 
Sesiunea:  _____________________ 
 
 

 

REFERAT DE APRECIERE A PROIECTULUI DE LICENłĂ 

 
Absolvent ................................................................................................................ 
În urma examinării finale a proiectului de licenŃă, subsemnata/ul_________________________________ în 
calitate de  îndrumător a  proiectului de licenŃă fac următoarele aprecieri: 
 

� Oportunitatea şi justificarea temei alese (5-10 puncte)                                                       ....................           
� Studiul documentar (5-10 puncte)                                                                                       .................... 
� Rigoarea stiintifica a continutului (5-10 puncte)                                                                ....................                                          
� Capacitate de sinteza, interpretarea si integrarea datelor (5-10 puncte)                             ...................                                              
� Aspectul grafic general al lucrării (5-10 puncte)                         .................... 
� Activitatea generală a absolventului la elaborarea lucrarii (5-10 puncte)                   .................... 
              

Nota finala proiect ____________________________ 

 

ObservaŃii: Nu este admis un proiect care nu are acoperire de minim nota 5 (cinci), pentru oricare dintre criteriile prezentate 
anterior. 

 

                           

Conducător proiect licenŃă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi                        ANEXA 2 
Facultatea de ŞtiinŃa şi Ingineria Alimentelor 
Specializarea………………………………………………. 
Sesiunea ……………………………………………………… 
 

 
 
 

REFERAT DE APRECIERE A LUCRĂRII DE DISERTAłIE 
 

Absolvent ……………………………………………………………………. 
 
În urma examinării lucrării de disertaŃie, subsemnatul ________________________în calitate de  
îndrumător  lucrare fac următoarele aprecieri: 

- Oportunitatea şi justificarea temei alese (5-10 puncte)   ………………….. 
- Studiul documentar (5-10 puncte)      ………………….. 
- Materiale (5-10 puncte)       ………………….. 
- Metodica de lucru (5-10 puncte)      ………………….. 
- Rezultate (5-10 puncte)       ………………….. 
- DiscuŃii (5-10 puncte)        ………………….. 
- Concluzii (5-10 puncte)        ………………….. 
- Prezentare grafică generală (5-10 puncte)     ………………….. 
- ContribuŃii proprii (5-10 puncte)      ………………….. 
- Activitatea generală a absolventului la elaborarea proiectului (5-10 puncte) ………………….. 

 
 
ObservaŃii: nu este admisă o lucrare care nu are acoperire de minim nota 5 (cinci), pentru oricare dintre criteriile 
prezentate anterior. 

 
 
Coordonator lucrare disertaŃie        Data 
___________________________________    ___________________ 


