
Data: 08.09.2016 (Joi)

Sala: A304

Programare Examen Licenta

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

1 10:00 00:10 Boarna Alin Elian Prof.dr.ing. Marius Babescu Nu sustin Conducerea sistemelor eoliene cu stocare in energie hidraulica

2 10:10 00:10 Dita Eduard Cosmin Prof.dr.ing. Marius Babescu Nu sustin Determinarea modelelor matematice ale turbinelor de vant

3 10:20 00:10 Ghita  Sorin Prof.dr.ing. Marius Babescu Nu sustin Functionarea optionala a unui sistem electroenergetic eolian

4 10:30 00:15 Dumitriu Gheorghe Robert CatalinProf.dr.ing. Ioan Silea Aduc laptopul meu personal in sala de examen Sistem de monitorizare in timp real a mediului intr-un laborator de analize

5 10:45 00:15 Munteanu Cristian Ionel S.l.dr.ing. Adriana Albu Aduc laptopul meu personal in sala de examen Programarea vizuala - Noua abordare in dezvoltarea de jocuri

6 11:00 00:15 Zgripcea Adrian
As.ing. Emil Voisan

Conf.dr.ing. Florin Dragan
Aduc laptopul meu personal in sala de examen Robot destinat supravegherii de la distanta a unui obiectiv

11:15

Comisia: 

Preşedinte: Conf.dr.ing. Groza Bogdan

Membri: Prof.dr.ing.Stoicu-Tivadar Vasile

Ş.l.dr.ing.Nanu Sorin

Ş.l.dr.ing.Iercan Daniel

Ş.l.dr.ing.Rădac Mircea-Bogdan

Secretar: As.ing.Căiman Dadiana 

TOTI CANDIDATII SUNT SOLICITATI SĂ FIE PREZENTI ÎN SALA A304 LA ORA     9:40
Desfăşurarea Examenului de Licenta - ETAPE:
1. Proba de susţinere orală a lucrării de licenta (7 minute pt expunere + 3 minute pt întrebări)
 (prezentarea în Powerpoint; nu se admit prezentări pe folii)
2. Prezentarea părţii aplicative (5 minute). 
(partea aplicativă să fie pregatită de către candidaţi din timp, pentru a nu se crea temporizări)
OBS: Probele practice care se susţin în altă sală decât cea de examen au fost programate separat, 
conform orarului de mai sus.

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)


