PROCEDURA
DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A
STUDIILOR– CURS POSTUNIVERSITAR
LEADERSHIP ȘI COMPETENȚE MANAGERIALE
ÎNSCRIERI ONLINE
ABSOLVENȚI AI PROMOȚIEI IUNIE 2022 ȘI AI PROMOȚIILOR ANTERIOARE
(POSTUNIVERSITAR)
SESIUNEA IUNIE-IULIE 2022
A. Informații legate de elaborarea lucrării de finalizare
1. Absolventul elaborează lucrarea de finalizare conform cerințelor stabilite cu
coordonatorul programului.
B. Pregătirea pentru înscriere și susținere
2. În perioada 24 - 25 iunie 2022, fiecare absolvent care doreşte să se înscrie pentru
susținerea examenului de finalizare (Prezentarea și susținerea lucrării de certificare a
competențelor) va folosi adresa de e-mail instituțională de tip Gmail ( ...@gmail.com)
și va accesa linkul: https://forms.gle/9ryPyqPuEk6SJYAj6, respectând calendarul
stabilit. Pentru completarea formularului de înscriere este OBLIGATORIU să vă
autentificați de pe contul de tip Gmail. Utilizarea oricărui alt cont va atrage după sine
invalidarea datelor astfel completate.
3. Documentele necesare pentru înscrierea online, care vor fi încărcate folosind linkul
precizat, sunt:
○ fișa de înscriere– se descarcă de aici
○ copie CI/ CI provizorie/pașaport (JPG/ PDF);
○ lucrarea de finalizare în format PDF (de preferat, read-only);
Documentele încărcate vor fi denumite conform modelului:
● pentru fișa de înscriere Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala
tatalui_Prenume1_fisa_inscriere
● pentru
CI:
Nume
nastere_(Nume
casatorie)_Initiala
tatalui_Prenume1_CI (popescu_(gheorghe)_m_ionela_CI)
● pentru
lucrare:
Nume
nastere_(Nume
casatorie)_Initiala
tatalui_Prenume1_lucrare_finalizare
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OBLIGATORIU! Lucrarea de finalizare va conține: copertă exterioară (nume, prenume
absolvent, titlul programului), copertă interioară (denumirea lucrării de finalizare), Aceasta se
încarcă în platforma de înscriere în format PDF (un singur fișier).
Înscrierea pentru examenul de finalizare a studiilor se realizează urmând paşii
obligatorii din formularul de înscriere, absolventul având şi obligaţia de a anexa/
încărca toate documentele solicitate.
4. După finalizarea înscrierii, absolventul primește un mesaj automat care va confirma
transmiterea datelor introduse în platforma de înscriere, primind o copie a acestora pe
e-mailul contului de înscriere.
5. După verificarea documentelor încărcate, candidatul va primi un mesaj de
confirmare/validare privind înscrierea la examenul de finalizare. În cazul în care
înscrierea nu este completă/corectă, candidatul va fi contactat prin intermediul adresei
de e-mail /telefon pentru clarificarea şi/sau completarea datelor; candidatul are
obligația de a face completările în termenul solicitat, în caz contrar înscrierea nu va fi
validată pentru susținerea examenului de finalizare.

C. Înscrierea online
6. Absolvenții se pot înscrie pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor în
perioada 24-25 iunie 2022, accesând linkul: https://forms.gle/9ryPyqPuEk6SJYAj6.
Formularul de înscriere / linkul pentru înscriere va fi activ doar în perioada
menționată mai sus.
ATENȚIE! Absolvenții care nu se vor înscrie în perioada stabilită, nu vor avea
posibilitatea de a participa la examenul de finalizare a studiilor.
7. Documentele necesare pentru înscrierea online, care vor fi încărcate folosind linkul
dedicat, sunt:
•
•
•

fișa de înscriere– se descarcă de aici
copie CI/ CI provizorie/pașaport (JPG/ PDF);
lucrarea de finalizare în format PDF (de preferat, read-only).

Documentele încărcate vor fi denumite conform modelului:
✓ pentru
fișa
de
înscriere
Nume
nastere_(Nume
casatorie)_Initiala
tatalui_Prenume1_fisa_inscriere
✓ pentru CI: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_CI
(popescu_(gheorghe)_m_ionela_CI)
✓ pentru
lucrare:
Nume
nastere_(Nume
casatorie)_Initiala
tatalui_Prenume1_lucrare_finalizare
D. Evaluarea/susținerea lucrării de finalizare a studiilor.
8. Lucrarea de finalizare a studiilor se evaluează în perioada 27-28 iunie 2022.
9. Nota/media minimă de promovare a examenului de finalizare este 6.00 (șase).
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E. Finalizare
10. Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se desfășoară în format online.
11. Comisia de examinare a lucrărilor de certificare a competențelor va evalua lucrările în
perioada 27-28 iunie 2022.
12. Eliberarea adeverințelor-tip de finalizare a studiilor se face personal, pe baza
C.I.,conform anunțurilor facultății.
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ANEXA

Nr.
crt.
1.

TERMEN
Perioada de înscriere
24-25 iunie 2022

PAȘI DE REALIZAT
Absolvenții se pot înscrie pentru susținerea examenului de
finalizare a studiilor (conform indicațiilor din procedura de
înscriere) accesând platforma de înscriere pusă la dispoziție de
FPSE:https://forms.gle/9ryPyqPuEk6SJYAj6

2.

După finalizarea înscrierii

Absolventul primește un mesaj automat care va confirma
transmiterea datelor introduse în platforma de înscriere, primind
o copie a acestora pe e-mailul contului de înscriere.

3.

După finalizarea perioadei
de înscriere, nu mai târziu
de 27 iunie 2022

Candidatul va primi de la secretariat
confirmare/validare privind înscrierea
examenului de finalizare (absolvire).

4.

Evaluarea/susținerea
lucrărilor de finalizare
27-28 iunie2022

Comisia de examinare a lucrărilor de finalizare evaluează
lucrările.

5.

Eliberare adeverințe de
absolvire

Eliberarea adeverințelor-tip de finalizare a studiilor se face
personal, pe baza C.I., conform anunțurilor facultății.

un
la

mesaj de
susținerea
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