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Studenţii de la domeniile de studiu Filosofie şi Ştiinţele comunicării au posibilitatea să 

opteze în cadrul probei I la examenul de finalizare a studiilor de licenţă din anul universitar 

2011-2012 pentru două variante: 

Varianta A – Proba scrisă; 

Varianta B – Examen de susţinere a portofoliului profesional. 

Prezenta metodologie are în vedere strict modul de desfăşurare a probei I, varianta B, 

din cadrul Examenului de finalizare a studiilor de licenţă de la Universitatea de Vest din 

Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, anul universitar 

2011-2012. 

 

A. Înscrierea studenţilor pentru proba I, varianta B 

1. Proba I varianta B la examenul de finalizare a studiilor este opţională. 

2. Studenţii de la domeniile de studiu Filosofie şi Ştiinţele comunicării au posibilitatea 

să opteze pentru proba I, varianta B, în perioada 21-25 mai ora 16.00. 

3. Înscrierea studenţilor pentru această probă va avea loc la secretariatul Facultăţii de 

Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării. 

4. Opţiunile studenţilor vor fi centralizate de către secretariat într-un tabel cu titlul: Lista 

studenţilor înscrişi pentru proba I varianta B la examenul de finalizare a studiilor de licenţă, 

2012; acest tabel conţine: nr. crt.; numele şi prenumele studentului; programul de licenţă 

absolvit; semnătura studentului. 

 

B. Conţinutul portofoliului 

1. Studenţii au posibilitatea să aleagă unul dintre trei tipuri de portofolii: 

a) portofoliu de practică; 

b) portofoliu de seminar; 

c) portofoliu de prezentare a unui produs de specialitate. 

2. Alegerea tipului de portofoliu poate avea loc până la data predării portofoliului la 

secretariat. 

3. Portofoliul va fi prezentat sub forma unui dosar/mapă cu foi volante sau legat; 

4. Dosarul/mapa trebuie să conţină următoarele elemente: 

a) Pagină de gardă, care să conţină: antet cu denumirea universităţii, denumirea 

facultăţii, denumirea programului de studii; menţiunea portofoliu profesional de 

practică/seminar/prezentare a unui produs de specialitate; titlul portofoliului; coordonator; 

student; Timişoara, sesiunea iulie 2012. 



b) Opis care să conţină o listă cu itemii din care este alcătuit portofoliul (inclusiv 

anexele); 

c) Descrierea amănunţită a materialele propriu-zise care compun portofoliul.  

d) Metodologia de realizare a portofoliului în cadrul căreia, studentul prezintă modul în 

care a decurs realizarea portofoliului; etapele realizării portofoliului; metodele şi mijloacele 

utilizate în realizarea portofoliului; sursele de orice fel folosite în documentare sau pentru 

realizarea portofoliului; rezultatele obţinute; utilitatea portofoliului. 

e) Declaraţie privind originalitatea materialelor care compun portofoliul; 

f) O caracterizare/recomandare/adeverinţă din partea 

-coordonatorului de practică sau a instituţiei unde candidatul a desfăşurat practica – în 

cazul portofoliului de practică; 

-coordonatorului de seminar – în cazul portofoliului de seminar; 

-specialist în domeniu – în cazul portofoliului de prezentare a unui produs 

din care să reiasă că materialele portofoliului au fost realizate în cadrul orelor de 

practică/seminar sau, în cazul produsului de specialitate, într-un cadru organizat, instituţional, 

de către candidat. 

g) Lista mijloacelor tehnice de care candidatul are nevoie pentru prezentarea 

portofoliului; 

h) Anexe care să conţină toate materialele care compun portofoliul (pe diferite suporturi) 

cât şi elementele care susţin portofoliul şi care sunt necesare comisiei de examen să evalueze 

portofoliul. 

5. Portofoliul nu va conţine mai mult de 10 pagini (cu excepţia anexelor). 

 

C. Prezentarea portofoliului 

1. Portofoliile vor fi susţinute pe specializări, în ordinea strict alfabetică a candidaţilor. 

2. Secretariatul comisiei de licenţă şi laborantul-gestionarul facultăţii pun la dispoziţia 

candidaţilor mijloacele tehnice pentru susţinerea portofoliului; 

3. Fiecărui candidat i se alocă: 

-10 minute pentru prezentarea portofoliului; 

-5 minute pentru răspunsuri la întrebările comisiei şi discuţii; 

-5 minute pentru prezentarea referatului coordonatorului portofoliului şi pentru 

acordarea notelor de către membrii comisiei de examen; 

 

D. Evaluarea portofoliului 

1. Coordonatorul portofoliului completează un referat (vezi anexa) şi propune o notă de 

la 1 la 10; 

2. Fiecare membru al comisiei de examen completează un borderou de examen (vezi 

anexa) şi acordă o notă de la 1 la 10; 

3. Nota la proba I pentru candidaţii care au optat pentru varianta B se calculează ca 

medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei de examen şi nota acordată de 

coordonatorul portofoliului. 

4. Secretariatul de pe lângă comisia de examen completează borderourile pentru proba I 

şi cataloagele de examen pe baza referatelor coordonatorilor portofoliilor profesionale şi a 

borderoului de examen a fiecărui profesor examinator. 

 

E. Precizări finale 

1. Prezenta metodologie doar completează şi nu substituie Metodologia desfăşurării 

examenului de finalizare a studiilor de licenţă. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Avizat în şedinţa Consiliului Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării din 

21.05.2012 

Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale 

Comunicării din 21.05.2012 

 

 

 

 

 

Decan, 

Conf. univ. dr. Gheorghe CLITAN 

 

 

  



 

 

ANEXA 1 
 

 

DECLARAŢIE 

 
Subsemnatul/a………………………..….…............................................... 

domiciliat/ă în ............................................................ strada........................... 

nr.......... bloc......... scara.......... apartamentul.............., posesor al CI seria ......... 

nr................ şi al CNP....................................................., în calitate de absolvent 

al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, 

Specializarea …………………………………………………………………, 

promoţia .................... din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, cunoscând 

prevederile Codului Penal, art. 292, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe 

propria raspundere că portofoliul profesional cu titlul 

.............................................................................................................. având 

drept coordonator pe Doamna/Domnul .......................................................este în 

întregime elaborat şi redactat de mine, fiind rezultatul unui efort propriu de 

cercetare, creaţie şi documentare. 

Nici un material din acest portofoliu nu a mai fost utilizat sau prezentat 

niciodată, în această formă, pentru obţinerea unei evaluări, a unui loc de muncă, 

a unui titlu academic sau a altui beneficiu la altă instituţie din ţară sau din 

străinătate.  

Toate fragmentele din materialele portofoliului ce reproduc surse tipărite 

sau electronice, fie şi în traducere proprie, sunt evidenţiate conform uzanţelor 

academice acceptate şi deţin referinţa exactă a sursei folosite. 

Reproducerile sau reformulările proprii ale unor idei, texte, fragmente de 

text, reprezentări grafice, calcule, înregistrări audio-video, sunt însoţite de 

indicarea sursei exacte. 

Nicio parte a portofoliului nu aduce prejudicii drepturilor de autor legale 

ale vreunei persoane sau instituţii şi nu încalcă normele deontologiei 

profesionale. 

Asum faptul că dovedirea falsului acestei declaraţii atrage după sine 

răspunderea legală precum şi renunţarea la orice pretenţii faţă de 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA în ceeace priveşte examenul 

de licenţă. 

 

 
Data____________________    

 Semnătura____________________ 

 

 

  



 

 

ANEXA 2 
 

 

REFERAT ASUPRA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL 
SESIUNEA _____________2012 

 

 

SPECIALIZAREA _________________________________________________ 

 

COORDONATOR  

CANDIDAT  

TITLUL PORTOFOLIULUI  

 

CRITERII DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI PROFESIONAL 

 

CRITERII CALIFICATIVE 
Nesatisfăcător 

(1-4) 

Satisfăcător 

(5-6) 

Bine 

(7-8) 

Foarte bine 

(9-10) 

Relevanţa 

subiectului/temei 
    

Relevanţa metodelor, 

mijloacelor şi tehnicilor 

folosite în realizarea 

portofoliului 

    

Calitatea redactării şi a 

materialelor 

portofoliului 

    

Satisfacerea cerinţelor 

profesionale ale 

specializării 

    

 

 

 

MENŢIUNI SPECIALE (comentarii detaliate pot fi ataşate acestui formular) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Concluzie: 

Consider că portofoliul profesional întruneşte condiţiile pentru a fi susţinut în faţa 

comisiei de licenţă apreciindu-l cu nota ____________________________________ 

 

Semnătura:____________________________________________ 
 

  



 

 

 

ANEXA 3 
 

BORDEROU DE EXAMEN 
 

Nume 

candidat 

Relevanţa 

subiectului/temei 

Relevanţa 

unghiului de 

abordare a 

subiectului/temei 

Calitatea 

redactării 

Calitatea 

prezentării 

Nota 

finală 

      

      

 

 

 

Profesor examinator: 

Data: 

 


