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Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Regulament
privind organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a studiilor pentru

programul de master Designer instrucțional sesiunea iunie-iulie 2021

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr.
195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru
prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, deciziile Universității Babeș-Bolyai cu privire la
suspendarea activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în regim online și
Hotărârea Senatului nr. 5936 din 16.04.2020 cu anexa privind Organizarea și desfășurarea
examenului de finalizare a studiilor în UBB, în condițiile suspendării activităților didactice față
în față, respectiv Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a
studiilor nivel licență și masterat aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 4415 din 9.03.2020, și a
Regulamentului aprobat de Consiliul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din data de
12.05.2020, Consiliul Departamentului de Didactica Științelor Socio-umane a decis asupra
următoarelor prevederi aplicabile în sesiunea de disertație din iulie 2021, dacă situația la nivel
național nu va permite reluarea activităților didactice față în față:

1. Coordonatorii științifici împreună cu studenții îndrumați vor analiza temele
lucrărilor de disertație alese de aceștia și le vor adapta, acolo unde este necesar,
pentru a putea fi elaborate în condițiile stării de urgență/alertă.

2. Înscrierea la examenul de disertație se va face conform calendarului afișat pe site-ul
Facultății de Psihologie și Științe ale Educației.

3. Examenul de disertație constă într-o singură probă: prezentarea și susținerea
lucrării de disertație.

4. Susținerea lucrărilor de disertație se va realiza online, pe platforma Microsoft
Teams în data de 2 iulie 2021 de la ora 9.00.

5. Notele acordate de membrii comisiei de examen vor fi numere întregi de la 1 la 10.
6. Susținerea în varianta online a lucrării de disertație se înregistrează integral pentru

fiecare absolvent în parte și se arhivează la nivel de facultate.
7. Fiecare candidat are alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute

pentru a răspunde întrebărilor comisiei de evaluare
8. În cazul apariției unor probleme tehnice, se poate decide reprogramarea susținerii

la o altă oră sau zi.
9. Afișarea rezultatelor se va face conform Regulamentului privind organizarea și

desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat.
10. Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.
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