
Data: 15.02.2018 (Joi)

Sala: B019

Programare Examen Licenta/Disertatie

Nr crt Ora Candidat Coordonator(i) Titlul lucrarii Tip lucrare

1 10:00 Meda Mădălina Ioana Ș.l. dr. ing. Andreea Robu Autentificarea utilizatorilor de imprimante folosind carduri de proximitate disertatie

2 10:12 Friskan Filip Conf.dr.ing. Lucian Prodan Aplicație mobilă pentru scanarea cardului european de asigurări de sănătate disertatie

3 10:24 Ionițoiu Giulia Ionela Prof.Dr. Ing. Ioan Filip Database design for the management of judicial evidence disertatie

4 10:36 Căciulan Ovidiu Ștefan Conf.dr.ing. Iosif Szeidert-Șubert Determinarea modelului matematic la o turbină eoliană și conducerea optimală a sistemului licență

5 10:51 Iacobescu Sorin Prof. Dr. Ing. Ivan Bogdanov Sistem de management al clădirilor licență

6 11:06 Bronz Silviu- Cristian Prof. Dr. Ing. Gheorghe-Daniel Andreescu Robot mobil telecomandat licență

7 11:21 Cojocaru George Crinel Ș.l. Dr. Ing. Mihaela Crișan Vida; As. Drd. Oana Sorina Chirila Aplicație Lua de transfer a informațiilor pe platformă online licență

8 11:36 Mîţu Sergiu Ș.l. Dr. Ing. Dorin Berian Aplicație de stocare date online licență

9 11:51 Comloşan Ciprian as.dr.ing. Alexandru Iovanovici Sistem mecatronic pentru prepararea băuturilor de tip cocktail licență

Comisia: 

Preşedinte: prof.univ.dr.ing. Ioan SILEA

Membri: conf.dr.ing. Iosif SZEIDERT-ȘUBERT

ș.l.dr.ing. Claudia DRAGOȘ

ș.l.dr.ing Dan UNGUREANU

ș.l.dr.ing. Raul ROBU

Secretar: as.inf. Oana-Sorina CHIRILA

TOTI CANDIDATII SUNT SOLICITATI SĂ FIE PREZENTI ÎN SALA B019 LA ORA 9:30

DE ASEMENEA, CANDIDAŢII VOR FI ÎN SALĂ CU O ORA ÎNAINTEA PROGRAMĂRII

Conducătorul lucrării de licenţă va preda comisiei de examinare lucrarea împreună cu toate documentele enumerate mai jos, cel târziu în ziua susţinerii.

1. Lucrarea de licenţă, care va conţine ca ultimă filă o "Declaraţie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor" datată şi 

semnată de absolvent – Formularul declaraţiei se găseşte la http://www.upt.ro/pdf/licenta&master/Declaratie_de_autenticitate_UPT.pdf

Observaţie: Dacă lucrarea este scrisă în altă limbă decât limba română, este necesară şi predarea unui rezumat în limba română a 

lucrării. Pe prima pagină trebuie să apară titlul lucrării scris în limba română, numele absolventului, numele conducătorilor lucrării de 

diplomă şi anul. Rezumatul trebuie să conţină obligatoriu cuprinsul lucrării scris în limba română. Conţinutul rezumatului va fi stabilit 

împreună cu conducătorul lucrării; se vor reliefa rezultatele obţinute şi contribuţiile aduse de către absolvent.

2. CD pe care se găsesc:

      lucrarea de licenţă în format pdf într-un singur fişier (fişierul nu va conţine anexele cu programe sursă)

      o poză tip paşaport (scanată) a absolventului

3. Fişa de evaluare a proiectului (va fi ataşată de conducătorul lucrării de licenţă)


