PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE LICENȚĂ

- sesiunea iunie 2022
Predarea lucrării (de licenţă) şi înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licenţă sesiunea
iunie 2022 se va face on-line în perioada 7-21 iunie 2022 (în data de 21 iunie până la orele
12.00).
Aplicația de înscriere la examenul de licență se găsește la adresa: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/
Studenții care au cont de MSO365 se loghează cu contul instituțional de student (adresa de
mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola) NU mai trebuie să își genereze conturi noi.
Cei care nu au cont, pot să își genereze un cont alternativ. Vor primi pe mail parola de autentificare.
Aceste conturi sunt valabile numai pentru această platformă .
După autentificare vor fi parcurși următorii pași:
Pas 1: generarea cererii de înscriere
Pas 2: încărcarea în aplicație :
A - cererea (generată la pasul1) completată și semnată (obligatoriu);
B - certificatul de naștere (obligatoriu) ;

C – cartea de identitate (obligatoriu) ;
D - dovada de plată (dacă este cazul) ;
Pas 3: încărcarea lucrării de licență, declarația pe proprie răspundere semnată (obligatoriu), acord coordonator
(obligatoriu)
Studentul după logare poate:
A. să depună cererea de înscriere
B. pentru cererile depuse deja:
- pot să actualizeze fișierele, dacă secretariatul le marchează cu statusul Invalid.
- primesc observațiile asupra dosarului din partea secretariatului
C. orice modificare în modulul secretariat va fi notificată studentului pe mail și în platformă.

Examenul de licență se va desfăşura cu prezență fizică astfel:
• 27 iunie 2022 ora 9,00 - Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate –
examen scris - specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi specializarea Sport şi performanţă
motrică;
• 27 iunie 2022 ora 13,00 - Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate –
examen scris - specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială
• 28 iunie 2022 ora 9,00 - Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă – examen oral
- specializarea Educaţie fizică şi sportivă (IF și IFR); specializarea Sport şi performanţă
motrică și specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială- linia română.
• 29 iunie 2022 ora 9,00 - Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă – examen oral
- specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială- linia maghiară.

