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DEPARTAMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Susținerea probei de verificare a cunoștințelor se desfășoară prin intermediul platformei Zoom, folosind
următoarele date de conectare:
Comisia 1 29.06.2020
https://zoom.us/j/95258306243?pwd=ZEhaSWRUT3FVOXJxSU1kVndHUWhlZz09
Meeting ID: 952 5830 6243
Password: 113899
Comisia 1 30.06.2020
https://zoom.us/j/97802011559?pwd=L2JPSWRiM1J1bWJOMWx2VU8vb0dSZz09
Meeting ID: 978 0201 1559
Password: 039883
Comisia 2 29.06.2020
https://zoom.us/j/91716013895?pwd=OGk4QU5HOTloRjdWNlBrTXVLTlN1UT09
Meeting ID: 917 1601 3895
Password: 952323
Comisia 2 30.06.2020
https://zoom.us/j/95939755766?pwd=c0FwVXRaMWFJN0VmTStGTy8wUS9sdz09
Meeting ID: 959 3975 5766
Password: 988585
Comisia 3 29.06.2020
https://zoom.us/j/91049321767?pwd=M01IR2xRT2t2M1lHb1BGVUw1R3ZFUT09
Meeting ID: 910 4932 1767
Password: 337277
Comisia 3

30.06.2020

https://zoom.us/j/93784430888?pwd=dml3emU4bE5KTGxjQmxxbVBIbWlZQT09
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Meeting ID: 937 8443 0888
Password: 069035
Comisia 4 29.06.2020
https://zoom.us/j/99674981964?pwd=YVF3WXJmOUhZc2djdEx6VENhT3duUT09
Meeting ID: 996 7498 1964
Password: 7CEf1B
Comisia 4 30.06.2020
https://zoom.us/j/92977500303?pwd=M0pXU0RZYnRwc1hvL0FVNG5Fbkdhdz09
Meeting ID: 929 7750 0303
Password: 9QQT2G
Vor putea intra concomitent mai mulți studenți care vor fi plasați în camera de așteptare și, pe rând, în
ordinea anunțată pe site-ul facultății pentru fiecare comisie, câte 2 studenți vor participa la evaluarea online.
Fiecare student are obligația de a se conecta atât audio cât și video cu numele complet cu care este
înmatriculat și de a menține neîntreruptă conexiunea audio-video pe tot parcursul examinării. Studentul
va rămâne în raza de filmare a propriei camere video.
Fiecărui student îi vor fi alocate 10 minute pentru pregătirea răspunsului și 10-15 minute pentru
prezentarea acestuia în fața comisiei.
În situația în care studentul pierde conexiunea audio, video sau ambele sau părăsește raza de filmare a
camerei video, poate reveni dar va trebui să reia examinarea primind un alt subiect pentru aceasta. Dacă
remedierea conexiunii nu se poate face în timp relativ scurt, studentul poate fi reprogramat pentru a doua
zi.
Susținerea lucrării de licență se desfășoară prin intermediul platformei Zoom, folosind următoarele date
de conectare:
Comisia 1 2.07.2020
https://zoom.us/j/93455319588?pwd=anZyU3A1QzYreHFjRFpLYjdPM0FZQT09
Meeting ID: 934 5531 9588
Password: 023087
Comisia 1

3.07.2020

https://zoom.us/j/96114796933?pwd=SGs2dnhYZVpHWDJ2WEtidEtZeVNlZz09
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Meeting ID: 961 1479 6933
Password: 708520
Comisia 2 2.07.2020
https://zoom.us/j/96863476283?pwd=UnV3TVJ2WENiRVVMb2g3eHZ5NmlNdz09
Meeting ID: 968 6347 6283
Password: 210059
Comisia 2 3.07.2020
https://zoom.us/j/95726510640?pwd=dWw2TTNQUnV0b3FxcUROREYyUEdHQT09
Meeting ID: 957 2651 0640
Password: 771321
Comisia 3 2.07.2020
https://zoom.us/j/91446499339?pwd=TkJqc2cwU1JUY3U2d3l3SDVQdWU1UT09
Meeting ID: 914 4649 9339
Password: 281896
Comisia 3 3.07.2020
https://zoom.us/j/96375205844?pwd=bnd2WUN6UHRrYUhWTk5BeXQ4Y3l3QT09
Meeting ID: 963 7520 5844
Password: 693240
Comisia 4 2.07.2020
https://zoom.us/j/99412895079?pwd=dDFlRTRzSi9oL0hqeVRBZ1h3U1NvQT09
Meeting ID: 994 1289 5079
Password: 4yST9f
Comisia 4 3.07.2020
https://zoom.us/j/91341573376?pwd=MzBQMXc0OGtrUlFBS2N5Z2ZjQ2R4Zz09
Meeting ID: 913 4157 3376
Password: 6R6Az3
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Fiecare student are obligația de a se conecta atât audio cât și video cu numele complet cu care este
înmatriculat și de a menține neîntreruptă conexiunea audio-video pe tot parcursul examinării. Studentul
va rămâne în raza de filmare a propriei camere video.
În situația în care studentul pierde conexiunea audio, video sau ambele, poate reveni în aceeași dată de
examinare. Dacă remedierea conexiunii nu se poate face în timp relativ scurt, studentul poate fi
reprogramat pentru a doua zi.
Vor putea intra concomitent mai mulți studenți care vor fi plasați în camera de așteptare și, pe rând, în
ordinea anunțată pentru fiecare comisie pe site-ul facultății, câte 2 studenți vor participa la evaluarea online.
Fiecărui student îi vor fi alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării de licență și 5 minute pentru a
răspunde întrebărilor comisiei de examinare.
Pentru ambele examene, în situația în care platforma Zoom va fi nefuncțională (puțin probabil), vom
utiliza platforma Microsoft Teams, anunțată ca fiind platforma de rezervă pentru sesiunea de licență.
Studenții vor fi anunțați, în acest caz, despre schimbarea platformei și noile date de intrare pentru
examinarea on-line.
Proba de verificare a cunoștințelor va avea loc în datele 29.06.2020 și 30.06.2020 începând cu ora 9.00.
Prezentarea lucrării de licență se va desfășura în 2.07 si 3.07.2020 începând cu ora 9.00.
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