Data: 05.09.2017 (Marti)
Sala: B019
Nr crt

Ora

1
2
3
4
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8
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8:00
8:15
8:30
8:45
8:55
9:10
9:25
9:40
9:55
10:10
10:25
10:40
10:55

Programare Examen Licenta
Candidat

Alexin Zoran-Cristian
Delgado-Villena Ramiro-Manuel
Gherman Mircea Bogdan
Simon Rut
Theodoros Poufinas
Geber Eduard Emanuel
Turculetu Alina
Darie Sorin Alexandru
Buresin Andreea Maria
Visescu Maria
Palita Grigore Constantin

Coordonator(i)

S.I.dr.ing Sorin Nanu; S.I.dr.ing Mateas
S.l.dr.ing.Cristian Vasar;
conf.dr.ing.Iosif Szeidert Subert
Conf.dr.ing.Lucian Prodan
Dr.ing.Alexandru Iovanovici
Conf.dr.ing. Loredana Stanciu
As.dr.ing.Horatiu Gurban
As dr. ing. Crisan-Vida Mihaela
As.dr.ing.Gal Norbert
As.dr.ing.Gal Norbert
Prof.Dr. Ing. Daniel Curiac

Titlul lucrarii

Metode de crestere a autonomiei si a distantei dronelor pentru situatii de urgenta
Dezvoltarea site-ului web de vanzari cu baze de date pentru firma "Peruvison S. A."
Aplicatie android "APAsig"
Sistem de securitate condus prin Arduino
Testare automata a sistemelor software folosind Cucumber
Aplicatie android programare salon
Monitorizarea parametrilor intr-o sera
Aplicatie web pentru estimarea pretului construirii unei case
Casa Inteligenta-Automatizare
Rolul si importanta unui site web in dezvoltarea unei afaceri imobiliare
Proiectarea unui robot mobil autonom care trimite informatii din mediul in care se afla

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 CHIRILĂ

TOTI CANDIDATII SUNT SOLICITATI SĂ FIE PREZENTI ÎN SALA B019 LA ORA 7:30
DE ASEMENEA, CANDIDAŢII VOR FI ÎN SALĂ CU O ORA ÎNAINTEA PROGRAMĂRII
Proba de susţinere orală a lucrării de licenta (7 minute pt expunere)
(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)

