Examen de diplomă sesiunea iulie-septembrie 2017, februarie 2018
Disciplinele de
examen

Numărul de
întrebări/
probleme

Timpul
alocat

Punctajul

Elaboratori subiecte

DE/CEF

4

30

1,5

SCS

4

30

1,5

CID/CIA

4

30

1,5

EI

3

30

2,25

AEMC

4

30

2,25

CM

4

30

2,25

RCSO

4

30

2,25

TPVLSIA

3

30

2,25

TPVLSID

4

30

2,25

Mihail Florea
Liviu Ţigăeru
Liviu Goraş
Victor Grigoraş
Neculai Cojan
Damian Imbrea
Ovidiu Ursaru
Cristian Aghion
Liliana Vornicu
Cristian Aghion
Ion Bogdan
Ciprian Comşa
Luminiţa Scripcariu
Daniel Mătăsaru
Neculai Cojan
Mihail Florea
Alexandru Lazăr
Damian Imbrea

Discipline comune: DE/CEF, SCS, CID/CIA=4,5 puncte
Discipline de specialitate: = 4,5 puncte
1. EA-EI, AEMC
2. TST-CM, RCSO
3. MON-TPVLSIA, TPVLSID
1 punct se acordă din oficiu
Timp total alocat 150 de minute.

GRILA PENTRU NOTARE
la examenul de diplomă (ciclul Bologna)
(avizată în şedinţa Biroului Consiliului Facultăţii din data de 26.06.2016)
PROIECTUL DE DIPLOMĂ
Intocmirea
proiectului

Prezentarea
proiectului

20%
Se evaluează:

20%
Se evaluează:

Conținutul părții de
proiectare
Conținutul părții
teoretice
Structura, redactarea
și prezentarea
grafică

Claritatea prezentării
Concizia
(capacitatea de
sinteza)
Corectitudinea
informațiilor
prezentate

Rezultatele
proiectului
(experimentale sau
prin simulare)
20%
Se evaluează:
Existența si
relevanța rezultatelor
Formularea de
concluzii
Contribuțiile
personale (originale)

Răspunsurile la
întrebări
40%
1 – 10p
Comisia este obligată să
adreseze minimum 2 și
maximum 6 întrebări din
tematica proiectului

Nota 1 =
Nota 2 =
Nota 3 =
Nota 4 =
Nota acordată de membrul comisiei = (Nota1+Nota2+Nota3+2*Nota4)/5 rotunjită la cel mai
apropiat întreg
NOTA FINALĂ = media aritmetică dintre notele acordate de membrii comisiei calculată cu două
zecimale, fără rotunjiri

EXTRAS DIN PROCEDURA DE
FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE
DE LICENŢĂ (CICLUL I –SISTEM BOLOGNA), COD: PO.DID.08
Art. 4
(3) Structura - cadru şi conţinutul proiectului de diplomă:
- se recomandă: 50 – 80 pagini + anexe;
- format de pagină: A4,Times New Roman, corp literă 12, distanţa între rânduri 1–1.5
- conţinut: memoriu justificativ, fundamentare teoretică (max.1/3 din conţinut), parte aplicativă
(proiectare, cercetare), concluzii, bibliografie, rezumat; în limitele acestei structuri facultăţile pot face
precizări suplimentare.
(4) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către
cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă/ diplomă.
Îndrumătorii lucrărilor de licenţă/ diplomă răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea
originalităţii conţinutului acestora.
Art. 7
(1) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare a studiilor se efectuează cu min. 5 zile
înainte de începerea examenului, la secretariatul facultăţii, prin depunerea unei cereri de înscriere la
examen (formularul PO.DID.08.-F1 însoţită de:
- proiectul de diplomă;
- referatul conducătorului ştiinţific, care va cuprinde aprecieri asupra conţinutului şi originalităţii
proiectului şi propunerea de notare a acesteia;
- două fotografii color ¾ pentru diplomă;
- copie după cartea de indentitate.
Conducerea facultăţii poate solicita şi formatul electronic al proiectului de diplomă.
(3) Secretarii comisiilor de finalizare vor prelua de la decanatul facultăţii, cu o zi înainte de
susţinerea probei de evaluare, cererile însoţite de referatele conducătorilor ştiinţifici, în vederea
întocmirii planificării susţinerii proiectului de diplomă pe intervale orare.
Totodată, vor ridica şi lucrările de diplomă pe bază de proces verbal încheiat între secretarul comisiei şi
secretarul de facultate (Formularul PO.DID.08-F4)
(4) Comisia de examen studiază proiectele de diplomă anterior zilei susţinerii proiectului de
diplomă.

