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Specializările BA: Management, Economiea comerțului, turismului și serviciilor, Finanțe și bănci 

 

Propunerea Consiliului Departamentului de Economie privind organizarea și 

desfășurarea 

examenului de finalizare a studiilor la nivel de licență (BA-Bachelor)  

pe anul de studiu 2019-2020 

 

Examenul de finalizare a studiilor la specizările de licență pe baza art. 13 și 18 din Ordinul 

Ministerului Educației nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de licenţă și disertație constă din următoarele 2 probe: 

P1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (examen scris)  

P2. Evaluarea, prezentarea şi susţinerea lucrării de licență 

P1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se desfășoară pe baza tematici 

pentru examenul scris din cadrul examenului de absolvire: 

Specializarea ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR 

1. Marketing  

2. Comportamentul consumatorului  

3. Tehnica operaţiunilor de turism  

4. Gestiune hotelieră și restaurant 

 

Specializarea FINANȚE ȘI BĂNCI 

1. Finanțe publice  

2. Finanțele firmei 

3. Operațiunile instituțuulor de credit 
4. Piețe finanicare 

 
Specializarea MANAGEMENT 

1. Management 

2. Managementul producţiei  
3. Management strategic  
4. Managementul resurselor umane  

Examenul scris - sub formă de test grilă - va conţine 50 de întrebări (30 întrebări la disciplinele 

fundamentale și 10-10 întrebări la disciplinele de specialitate).  

http://socasis.ubbcluj.ro/docs/ASIS/GhidLicentaAS.pdf#page=2
http://socasis.ubbcluj.ro/docs/ASIS/GhidLicentaAS.pdf#page=2
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Corectarea lucrărilor se face de către membrii comisiei de examinare pe loc, în prezenţa 

absolventului, care îşi va exprima acceptul pentru nota obţinută prin semnătură. 

P2. Evaluarea, prezentarea şi susţinerea lucrării de licență se efectuează de către Comisia de 

Examen cu câte o notă de la 1 la 10 (numere întregi), din care se calculează o medie aritmetică 

cu două zecimale, fără rotunjire, ca rezultat al probei.  

Nota finală a examenului de finalizare a studiilor este calculată ca media aritmetică a celor două 

probe. Nota minimă de absolvire este 6 (şase), iar pentru fiecare probă nota de promovare trebuie 

să fie de cel puţin 5 (cinci). 

Lucrarea de licență implică o corectă folosire a surselor bibliografice și specificarea corectă a 

acestora cade în responsabilitatea absolventului. Dovedirea plagiatului atrage după sine 

excluderea candidatului din examenul de definitivare a studiilor. Astfel, în urma verificării cu 

softverul de antiplagiat, absolventul va anexa la lucrarea sa raportul de antiplagiat semnat de 

conducătorul științific al lucrării. Coeficientul de similaritate ("similarity index") nu poate depăși 

procentul de 20%.  

Prezentarea şi susţinerea lucrărilor de absolvire este publică. 

 

Oradea, 06. decembrie 2019    

                                                 dr. Veres Edit 

                    director departament 

 


