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ANUNȚ PRELIMINAR 
În atenţia studenţilor înmatriculaţi în anul terminal 

(anul IV/prelungire de școlaritate/Drept/ IF/IFR 2019-2020) 

care se vor prezenta la examenul de licenţă 

 din 14-15 iulie 2020 
 

1. Examenul de licenţă cuprinde două probe: 

Proba I  – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – probă 

scrisă; 

Proba II – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă – probă orală online. 

 

2. Proba I  – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate va fi organizată 

în data de 14.06.2020, ora 11:00, la sediul Facultății de Drept, Bvd. Eroilor de la 

Tisa 9A, Timișoara. 

 

3. Având în vedere măsurile privind prevenirea și combaterea pandemiei COVID-

19, studenții se vor prezenta la sediul facultății la ora 10:00, având asupra lor actul 

de identitate, instrumentele de scris necesare și masca de protecție. Alocarea 

studenților în sălile de examen va fi anunțată în prealabil pe site-ul 

www.drept.uvt.ro. 

 

4. Măsurile minimale privind prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19 în 

incinta Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara sunt 

următoarele: 

 

 Masca de protecție trebuie purtată permanent pe nas și pe gură. Este 

recomandată și purtarea mănușilor de protecție. 

 Intrarea în facultate este permisă doar pe ușa principală de acces, unde este 

instalat un covor impregnat cu soluție dezinfectantă. 

 Dezinfectarea mâinilor la intrarea în cladire este obligatorie. 

 Controlul temperaturii este obligatoriu și va fi efectuat la întrarea în facultate 

de către personalul administrativ. Toate persoanele cu temperatură mai mare 

de 37,3 de grade sau cu infecții respiratorii nu au acces în sediul facultății. 

 Este obligatoriu să fie păstrată o distanță minimă de 2 m, între oricare 2 

persoane apropiate. 

 Încinta sălii de examen va fi aerisită periodic de către personalul 

administrativ.  
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 Accesul în sălile de examinare este limitat. 

 

5. Studenții înscriși la examenul de licență pot beneficia de 2 nopți de cazare în 

căminele Universității de Vest din Timișoara. Studenții care solicită cazarea 

pentru perioada 13-15.07.2020 trebuie să acceseze linkul de mai jos și să 

completeze tabelul până în data de 28.07.2020, ora 12:00. 

 Link cazări: 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vUCQQbXlM4zTD6JAU1kuEnIoqpxE

tDFuxBZbvh-0aOk/edit?usp=sharing  

 

6. Proba II – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă se va desfăşura online pe 

platforma https://elearning.e-uvt.ro/#.  Studenții vor fi înrolați automat în data de 

13.07.2020, în intervalul orar 12:00-14:00, la disciplina „Proba II – Prezentarea şi 

susţinerea lucrării de licenţă”, unde vor accesa toate înformațiile tehnice detaliate 

cu privire la modul de desfășurare al examenului. 

Dacă nu ați fost înrolat în sistem până la ora 15:00, vă rugăm să ne anunțați urgent 

la adresa de email claudia.nemes@e-uvt.ro. 

  

7. Din punct de vedere tehnic, studenții au nevoie de un calculator desktop/ laptop / 

tabletă / telefon compatibile cu platforma de elearning și suita Google, dotat cu 

cameră video și conectat la o rețea de internet stabilă, care să asigure traficul 

necesar de date. Este recomandată verificarea din timp a echipamentelor și 

conexiunilor de internet, studenții fiind responsabili pentru buna funcționare a 

acestora. 

 

8. Identificarea participanților la examenul Proba II – Prezentarea şi susţinerea 

lucrării de licenţă  se face prin videoconferință în baza actului de identitate și / sau 

carnetului de student. Logarea în videoconferință este obligatorie și se realizează 

doar cu adresele instituționale @e-uvt.ro. Linkurile videoconferințelor vor fi 

disponibile pe elearning@e-uvt.ro, disciplina „Proba II – Prezentarea şi susţinerea 

lucrării de licenţă”, din 14.07.20020, ora 16:00. 

 

9. Dacă dispozițiile legale în vigoare nu vor permite desfășurarea examenului scris 

în condițiile descrise în prezentul anunț preliminar,  Proba I  – Evaluarea 

cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se va desfăşura online pe platforma 

https://elearning.e-uvt.ro/# . 

 

DECANATUL 
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