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METODOLOGIA – CADRU
privind organizarea şi desfăşurarea EXAMENULUI DE FINALIZARE
a anului pregătitor

I. INFORMATII CU CARACTER GENERAL
Informaţiile cu caracter general privind organizarea si desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul 2019
sunt prevăzute în Regulament propriu al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava privind organizarea şi desfăşurarea
examenelor de finalizare a studiilor (R54).

II. INFORMATII SPECIFICE
A. CALENDARUL EXAMENULUI DE FINALIZARE




Examenul de finalizare este organizat în două sesiuni anuale, în lunile iulie, respectiv septembrie.
Înscrierea candidaţilor se va efectua în perioada 18 – 20 iunie 2019, respectiv 03 – 04 septembrie 2019.
Examenul de finalizare se susţine scris şi oral, la Limba şi literatura română, în funcţie de planificarea comisiei,
în perioada 01 – 04.07.2019 (pentru sesiunea iulie), respectiv în perioada 10 – 13.09.2019 (pentru sesiunea
septembrie).
 La înscriere candidaţii vor depune la secretariatul facultăţii cererea-tip la care vor anexa: 1) Diploma de Bacalaureat
în copie legalizată; 2) Foaia matricolă de la liceu în copie legalizată; 3) Certificat de naştere în copie legalizată; 4)
Paşaport/Buletin identitate în copie xerox; 5) 2 fotografii color ¾; 6) Chitanţa de plată a taxei de susţinere a examenului
(350 lei) (doar în cazul studenţilor şcolarizaţi “cu taxă”).

B. ALTE PRECIZĂRI


În conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6156/2016, anul
pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini se finalizează cu un examen de evaluare a competenţelor de limba
română pentru nivelul minim B1.
DISCIPLINE DE EXAMEN:
1. PROBA 1: evaluarea competenţelor de limba română – examen scris
2. PROBĂ 2: evaluarea competenţelor de limba română – examen oral
MODUL DE CALCUL AL MEDIEI FINALE:

Media finală 

proba1  proba 2
2



La examenul de finalizare se pot prezenta absolvenţii anului pregătitor organizat de Facultatea de Litere şi Ştiinţe
ale Comunicării, din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, din promoţia curentă.
 Documentele administrative (Catalog, Centralizator şi Raport) se întocmesc în 2 exemplare (în original) şi se vor
semna de membrii comisiei. Cataloagele pentru cele două probe vor conţine notele acordate de toţi membri comisiei.
Notele membrilor comisiei sunt numere întregi de la 1 la 10. Notarea se face în funcţie de baremul conceput de comisie.
 Media pentru proba 1, respectiv proba 2, se calculează ca medie aritmetică între notele întregi acordate de membrii
comisiei cu două zecimale, fără rotunjire.

La fiecare probă media de promovare este de cel puţin 5,00 (cinci), iar media de promovare a examenului
de finalizare a anului pregătitor, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, este de cel puţin 6,00 (şase).
 Rezultatele examenului de finalizare a anului pregătitor se comunică prin afişare şi pe pagina web a facultăţii
în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii.
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