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 APROB, 

DECANUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE 

Lector univ. dr.        

            Constantin-Edmond CRACSNER 

 

 

 

STRUCTURA EXAMENULUI DE LICENŢĂ  
 

SESIUNEA IULIE 2018 – FEBRUARIE 2019  

 

Examenul de licenţă se va desfăşura în cadrul a două probe separate:  

 

I. PROBA SCRISĂ  - Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate în domeniul psihologie  
 

Proba scrisă este un examen complex referitor la cunoştinţele achiziționate pe parcursul studiilor 

universitare de licență în domeniul psihologie și cuprinde două categorii de subiecte: 

A. Cunoştinţe fundamentale în psihologie, care se referă la următoarele domenii:  

 A1) Fundamentele psihologiei;  

 A2) Psihologia personalității. 

B. Cunoştinţe de specialitate în psihologie, care se referă la următoarele domenii: 

 B1) Psihologia muncii, organizațională și socială;  

 B2) Psihopatologie și psihoterapie;  

 B3) Psihologia dezvoltării și educației. 

 

II. PROBA ORALĂ - Susţinerea lucrării de licenţă  
 

Coordonatorii lucrărilor de licenţă vor întocmi referatul de apreciere şi vor admite lucrările evaluate 

cu o notă orientativă de la 6 la 10. Lucrările de licenţă evaluate de către coordonatori cu note de la 1 la 5 vor 

fi respinse. Nota propusă de coordonator, pentru admiterea lucrării de licență spre a fi prezentată, este 

orientativă  pentru comisia de evaluare. Evaluarea lucrării de către coordonatori se va face conform grilei de 

evaluare. 

 

III. DETALII TEHNICE  

 

Proba scrisă 
 
Proba scrisă se va desfășura sub forma unui test grilă, care va conține întrebări în proporții 

aproximativ egale, adică 46% cunoştinţe fundamentale în domeniul psihologie și 54% cunoştinţe de 

specialitate în domeniul psihologie.  

Practic, proba scrisă va fi un testul grilă care va conține 45 de întrebări cu patru variante de răspuns, 

dintre care doar o variantă va fi corectă. Prin urmare, pentru cunoștințele fundamentale se vor formula 21 de 
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întrebări, care vor fi din Fundamentele psihologiei 1 și 2, respectiv Psihologia personalității, reprezentând 

câte 7 întrebări din fiecare disciplină, iar pentru cunoștințele de specialitate vor fi formulate 24 de întrebări 

din cele 12 discipline prezentate în tematica pentru examenul de licență, adică două întrebări din fiecare 

disciplină. 

Soluţionarea subiectelor probei scrise se face pe foi de răspuns standardizate, prezentate în Anexă. 

Evaluarea se face cu note de la 1 la 10. La proba scrisă se acordă 1 punct din oficiu şi se pot obţine un 

maximum de 9 puncte din răspunsurile la rezolvarea subiectelor.  

 

Timp: Proba scrisă durează 2 ore.  
 

Calculul notei:  

− se acordă, pentru fiecare răspuns corect, 2 puncte; 

− se înmulțește numărul de răspunsuri corecte cu 2 puncte și se obține un produs; 

− se adaugă la produsul obținut 10 puncte din oficiu, reprezentând nota 1 din oficiu; 

− numărul total de puncte se împarte la 10 și se obține nota finală. 

− formula de calcul este:  

    

TPB x PRC = TPO + PO = TPR : CT = NL 

P x 2 = 2P + 10 = 2P+10 : 10 = (2P+10):10 

 

unde:  

  - TPB = total puncte brute rezultate din suma răspunsurilor corecte; 

  - PRC = valoarea în puncte a răspunsului corect; 

  - TPO = total puncte obținute; 

  - PO   = puncte din oficiu pentru valoarea notei 1; 

  - TPR = total puncte realizate  

  - CT   = constanta de transformare a punctelor în note 

  - NL   = nota la examenul scris de licență  

 

 

 

 

  Exemplul 1: 

 

 

 

 

  Exemplul 2: 

 

 

 

 

Proba orală 
 

 Pentru susținerea lucrărilor admise, membrii comisiei de examinare vor acorda note, care vor 

reprezenta evaluarea cu privire la conţinutul lucrării şi calitatea prezentării orale. Nota obținută la susținerea 

lucrării reprezintă media aritmetică a notelor propuse de membrii comisiei de examinare.  

 

TPB x PRC = TPO + PO = TPR : CT = NL 

 x 2 =  + 10 =  : 10 =      

TPB x PRC = TPO + PO = TPR : CT = NL 

45 x 2 = 90 + 10 = 100 : 10 = 10,00 

TPB x PRC = TPO + PO = TPR : CT = NL 

20 x 2 = 40 + 10 = 50 : 10 = 5,00  
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Nota finală 
 
Nota finală a examenului de licență este media aritmetică a notelor obținute la cele două probe (scris 

și oral). 

 

 

DIRECTOR DEPARTAMENT  

PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI 

    Conf. univ. dr.  

 Irinel Anca TĂNĂSESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


