SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ / DIPLOMĂ
Informatică– ANUL III - SESIUNEA IUNIE 2019
❖ Datele de susţinere a examenului de licenţă/diplomă: examen oral *ECCAFDS + **PSPD, 20-21.Iunie.2019
❖ Perioada de înscriere la examenul de licenţă/diplomă:3-7-Iunie-2019
ORAR:
LUNI
3.06.18
10-12
B019
MARTI

4.06.18

10-12

B019

MIERCURI

5.06.18

10-12

B019

JOI

6.06.18

10-12

B019

VINERI
7.06.18
10-14
B019
❖ Documente care se prezintă la înscriere:
1. Fişa de înscriere, completată de absolvent şi semnată de conducătorul proiectului de diplomă – în original şi în copie xerox (copia se va face după ce
originalul a fost semnat de conducătorul proiectului) (fişa se ridică de la secretariatul facultăţii, parter)
2. Tabelul cu date pentru înscriere (http://www.aut.upt.ro/files/licenta-iun-2019/TabelDateInscriere.doc ), completat în format electronic şi scos la
imprimantă, datat şi semnat de absolvent (completarea tuturor câmpurilor este obligatorie! La punctul 7 treceţi: sala, în cazul în care susţineţi partea
practică în altă sală decât cea de examen / „laptopul meu personal”, în cazul în care vreţi să susţineţi partea practică pe laptopul vostru în sala de examen
/ „echipament în sala de examen”, în cazul în care aduceţi un echipament în sala de examen pentru partea practică / „nu susţin”, în cazul în care nu
susţineţi partea practică. La punctul 8 treceti: daca lucrarea a fost realizata in colaborare cu o firma, se trece „numele firmei” in caz contrar se trece „NU”.
Important: asigurarea tuturor condiţiilor necesare susţinerii părţii practice cade exclusiv în sarcina absolventului şi a conducărotului proiectului de
diplomă).
3. CV-ul candidatului, în format Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions ), care conţine
neapărat date de contact (adresă de email, telefon). De asemenea, candidatul va avea la el carnetul de student sau buletinul de identitate pentru verificarea
numelui complet, a iniţialei tatălui etc.
4. În cazul absolvenţilor promoţiilor anterioare (integralişti până la 1.10.2018) se prezintă la înscriere şi o copie după chitanţa doveditoare a plăţii taxei
de finalizare a studiilor
❖ Proiectul se predă conducătorului lucrării de licenţă, împreună cu documentele enumerate mai jos (cu excepţia fişei de evaluare).
❖ Conducătorul va preda comisiei de examinare lucrarea împreună cu toate documentele enumerate mai jos, cel târziu în ziua susţinerii.
1. Proiectul de diplomă, 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:
• proiectul de diplomă 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 proiectului de diplomă).
*ECCAFDS -Evaluare a Cunoştinţelor, Competenţelor şi Abilitaţilor Fundamentale, de Domeniu şi de Specialitate
**PSPD -Prezentarea şi sustinerea lucrării de diploma

