
Data: 13.02.2019 (Miercurii)

Sala de consiliu la parter (vizavi de Decanat)

Programare Examen Licență/Disertație

Sesiunea februarie 2019

Nr crt Ora Candidat Coordonator(i) Parte practica - sala Titlul lucrarii

1 9:00 ANGHELUȚ IONUȚ ADRIAN Ș.l. dr. ing. Cristian VAȘAR aduc laptop personal in sala de examen
MEDI ROMÂNIA, APLICAȚIE MEDICALĂ MOBILĂ UTILIZÂND PLATFORMA 

ANDROID

2 9:15 TORSIN EMIL-ANDREI Prof. dr. ing. Mircea POPA aduc laptop personal in sala de examen SUSTEM DE ILIMINAT INTELIGENT INTR-O LOCUINTA

3 9:30 EPURE ALINA-MARIANA Ș.l. dr. ing. Răzvan BOGDAN aduc laptop personal in sala de examen MONITORIZAREA SPAȚIULUI AMBIANT

4 9:45 GHERDAN TUDOR Prof. dr. ing. Daniel CURIAC aduc laptop personal in sala de examen
PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNUI JOC UTILIZÂND PLATFORMA 

UNITY

Preşedinte: Prof.dr.ing. Daniel CURIAC

Membri: Ș.l.dr.ing. Claudia BOJAN-DRAGOȘ

Ș.l.dr.ing Adrian KORODI

Ș.l.dr.ing Dan UNGUREANU

Ș.l.dr.ing. Norbert GAL-NĂDĂȘAN

Secretar: As.dr.ing. Raul-Cristian ROMAN

TOTI CANDIDATII SUNT SOLICITATI SĂ FIE PREZENTI ÎN SALA DE CONSILIU LA PARTER (VIZAVI DE DECANAT) LA ORA 8:30 PENTRU TRANSMIETEREA PREZENTĂRILOR POWER POINT

DE ASEMENEA, CANDIDAŢII VOR FI ÎN SALĂ CU 2 ORE ÎNAINTEA PROGRAMĂRII

Proba de susţinere orală a lucrării de licenta (7 minute pt expunere)

Partea aplicativă va fi pregatită de către candidaţi din timp, pentru a nu se crea temporizări

Conducătorul lucrării de licenţă/disertație 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)


