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Calendarul desfășurării  
examenelor de finalizare a studiilor – licență 

– Sesiunea iunie 2021 – 

Examenele de finalizare a studiilor pentru absolvenții specializărilor Teologie adventistă 
pastorală, Asistență socială și Pedagogia învățământului primar și preșcolar, promoția 2021, 
și promoțiile anterioare, se vor susține la Universitatea Adventus, com. Cernica, șos. Decebal, 
nr. 11-13, jud. Ilfov, după următorul calendar: 
 

CALENDARUL pentru PREGĂTIREA examenului de licență: 
 

Etape Termen limită 

OCTOMBRIE – NOIEMBRIE 2020 

 
Stabilirea opțiunii studenților pentru tema lucrării de 
licență – proba 2, a coordonatorilor de lucrări și 
aprobarea acestora de către decanul facultății; (cerere-
tip pentru aprobarea titlului lucrării de licență)1 
 

vineri, 6 nov. 2020 

NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2020 

 
Elaborarea planului lucrării de licență și aprobarea 
acestuia de către coordonatorul științific2; 
 

luni, 16 nov. 2020 

NOIEMBRIE 2020 – MAI 2021 

 
Elaborarea lucrării de licență potrivit graficului stabilit cu 
coordonatorul lucrării. 
 

mai 2021 

 MAI - IUNIE 2021 

 
Perioadă finalizare lucrări și predare (în variantă 
electronică) în vederea verificării antiplagiat.  
(Lucrările se predau către directorii de programe, 
după obținerea de către student a acordului verbal 
din partea coordonatorului). 

17 mai - 7 iunie 2021 

                                            
1 În termen de 30 de zile calendaristice de la începutul anului universitar, al ultimului an de studii (III/IV) Art. 15, al.4 
2 În cel mult 30 de zile de la alegerea și aprobarea temei/titlului Art. 15, al.5  
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Etape Termen limită 

 
Transmitere rapoarte antiplagiat către coordonatori 
de către cel care efectuează verificarea. 

 
V, 11 iunie 2021  

 
 

Data limită pentru depunerea referatului de evaluare a 
lucrării de licență la secretariat, de către coordonatorul 
lucrării 3. 
 

V, 18 iunie 201 
 

Înscrierea studenților pentru examenul de licență 
L- Mi, 21 – 23 iunie 2021,  
la biroul secretariatului 

 
 

CALENDARUL pentru SUSȚINEREA examenului de licență *): 
 

Etape Termene 

Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale 
și de specialitate (probă scrisă) 

Ma, 29 iunie 2021  

Afișarea rezultatelor la proba scrisă Ma, 29 iunie 2021 

Depunerea contestațiilor 

În termen de 5 ore de la data 
afișării rezultatelor, prin e-
mail la adresa 
secretariat@uadventus.ro 

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor 
după contestații 

Ma-Mi, 29-30 iunie 2021  

Proba 2: Susținerea lucrării de licență  Mi, 30 iunie 2021 

Afișarea rezultatelor finale ale examenului de licență Mi-J, 30 iunie - 1 iulie 2021 

NOTĂ: ziua, ora și sala desfășurării examenelor de licență pe programe de studii vor fi 
publicate în timp util (aprox. luna în mai) după aprobarea acestora de către Senat. 
 
 
Aprobat în ședința Senatului din data de 10.12.2020. 
 
 
 
 

                                            
3 Coordonatorul lucrării de licență analizează și notează lucrarea de licență, pe baza unui referat, cu cel puțin 5 zile 
înainte de data prezentării lucrărilor în fața comisiei de examen. Art. 15, al. 14 
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Susținerea examenului de licență pe programe de studii: 
 
 
Teologie adventistă pastorală 

Proba Data și ora Sala 

Proba 1 (scris): evaluarea cunoştinţelor 
fundamentale şi de specialitate  

Ma, 29 iunie 2021, 
începând cu ora 10:00 

Capelă, 
parter 

Proba 2 (oral): prezentarea şi susţinerea lucrării 
de licenţă 

Mi, 30 iunie 2021, 
începând cu ora 10:00 

Capelă, 
parter 

 
Asistență socială 

Proba Data și ora Sala 

Proba 1 (scris): evaluarea cunoştinţelor 
fundamentale şi de specialitate  

Ma, 29 iunie 2021, 
începând cu ora 10:00 

Amfiteatrul 
I, et. I 

Proba 2 (oral): prezentarea şi susţinerea lucrării 
de licenţă 

Mi, 30 iunie 2021, 
începând cu ora 10:00 

P3 

 
Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

Proba Data și ora Sala 

Proba 1 (scris): evaluarea cunoștințelor 
fundamentale şi de specialitate  

Ma, 29 iunie 2021, 
începând cu ora 10:00 

Capelă, 
parter 

Proba 2 (oral): prezentarea şi susținerea lucrării 
de licenţă 

Mi, 30 iunie 2021, 
începând cu ora 10:00 

P1 

 Rezultatele la proba 1 se comunică în ziua desfășurării probei, prin afișare 
anonimizată la avizierul Facultății și la adresa de email a absolventului. 

 Contestațiile la proba 1 se pot depune în scris, on-line, pe adresa de email 
secretariat@uadventus.ro, în termen de 5 ore de la data afișării rezultatelor la avizier. 

 Rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor acestora se realizează cu cel 
mult 2 ore înainte de începerea probei 2. 

 
Aprobat în ședința CA din data de 02.06.2021. 

mailto:secretariat@uadventus.ro

