UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ
Oradea, str.Universităţii nr.1, pavilion B, cod 410087, tel. 0259 408136, fax. 0259 408436

http://imt.uoradea.ro, mail: imt@uoradea.ro

DESFĂŞURAREA
EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ /
EXAMEN DE DIPLOMĂ
la Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

- Anul universitar 2017-2018
- Sesiunea FEBRUARIE 2018
- Pentru absolvenți promoția 2016-2017 și promoții anterioare
I. Examenul de diplomă se va desfășura în perioada 22.02.2018 - 23.02.2018.
Ora, locația (pentru fiecare program de studiu) vor fi afișate, după finalizarea înscrierilor, la Secretariat
și pe pagina web a facultății, http://imtuoradea.ro/infostudenti/licenta.htm.
II. Până la data de 05.02.2018, absolvenţii vor preda coordonatorului ştiinţific Proiectul de diplomă în
format tipărit şi electronic.
Coordonatorul ştiinţific - analizează Proiectul de diplomă;
- întocmeşte Referatul de apreciere a lucrării (Anexa 7);
- vizează Cererea de înscriere la Examenul de diplomă.
Notă: Dacă lucrarea este realizată sub îndrumarea a doi coordonatori ştiinţifici, fiecare dintre aceştia
semnează Referatul de apreciere a lucrării şi vizează Cererea de înscriere.
III. Lucrarea (Proiectul de diplomă) se depune la Secretariatul facultăţii odată cu înscrierea la
examen. Lucrarea trebuie să fie însoţită de Referatul coordonatorului ştiinţific şi Declaraţia de
autenticitate a lucrării.
IV. În perioada 05.02.2018 – 08.02.2018 au loc înscrierile la Examenul de diplomă, la Secretariatul
facultăţii [Pavilion B, etaj 1, B125].
Se pot înscrie, în vederea susţinerii Examenului de diplomă absolvenţii care:
-

au promovat toate formele de verificare prevăzute în planurile de învăţământ;

-

au achitat toate taxele de şcolarizare (dacă este cazul).

Pentru înscriere la Examenul de diplomă, absolvenţii trebuie să prezinte:
1. Cererea de înscriere tipizată (Anexa 6) – completată de către absolvent şi vizată de
coordonatorul ştiinţific.
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2. Declaraţia de autenticitate a Proiectului de diplomă (Anexa 5) în două exemplare (un
exemplar se anexează Cererii de înscriere şi un exemplar va fi legat în Proiectul de diplomă, la
sfârșitul lucrării). Se completează cu scris de mână şi se semnează de către absolvent.
3. Foaia de lichidare completată şi vizată.
4. Copie după diploma de bacalaureat.
5. Certificat de naştere – copie.
6. Certificat de căsătorie – copie (dacă este cazul).
7. Carte de identitate – copie.
8. Două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată).
9. Chitanţa de plată a taxei pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor (Stabilită
prin Hotărâre a Senatului universitar - 600 lei) (în cazul absolvenţilor care repetă examenul).
V. După încheierea înscrierilor, Secretariatul facultăţii va întocmi listele, în ordine alfabetică, cu numele
candidaţilor care au dreptul să se prezinte, în vederea susţinerii, la Examenul de diplomă.
Proiectele de diplomă, însoţite de Cererile de înscriere, vor fi preluate de către secretarii comisiilor de
examen de finalizare a studiilor şi vor fi puse la dispoziţia membrilor comisiilor, spre analiză.
Candidaţii ale căror lucrări de finalizare a studiilor corespund cerinţelor, vor primi aprobarea decanului
facultăţii privind posibilitatea prezentării la examen.
VI. Orarul de desfăşurare, sălile, precum şi programarea candidaţilor la examenul de diplomă vor fi
afişate cu cel puțin o zi înainte de susţinerea examenului, la avizierele departamentelor coordonatoare,
pentru fiecare program de studiu în parte.
VII. Primele 5 pagini ale Proiectului de diplomă trebuie să conţină:
Pagina 1. Pagina de gardă;
Pagina 2. Tema Proiectului de diplomă;
Pagina 3. Declaraţia de autenticitate a lucrării;
Pagina 4. Rezumatul lucrării;
Pagina 5. Cuprinsul lucrării,
după care urmează conţinutul propriu-zis al lucrării.
Referatul de apreciere (întocmit de coordonatorul ştiinţific) se introduce în Proiectul de diplomă,
înainte de prima pagină, dar nu se leagă împreună cu paginile lucrării.
VIII.

ANEXE:
Anexa 1. Datele / Comisiile pentru Examenul de diplomă
Anexa 2. Copertă Proiect de diplomă
Anexa 3. Pagina de gardă Proiect de diplomă
Anexa 4. Tema Proiectului de diplomă
Anexa 5. Declaraţie de autenticitate a Proiectului de diplomă
Anexa 6. Formular Cerere de înscriere la Examenul de diplomă
Anexa 7. Referat privind Proiectul de diplomă
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Anexa 1
Datele / Comisiile pentru Examenul de DIPLOMĂ - sesiunea februarie 2018
Nr.
crt.

1.

Domeniul de studiu

Ingineria
Autovehiculelor

Programul de studiu

Autovehicule Rutiere

Data susţinerii examenului
de finalizare a studiilor /
Ora / Sala
EXAMEN DE DIPLOMĂ
Preşedinte:
Membri:
Se vor afișa după
finalizarea înscrierilor
Membru supleant:
Secretar:
Preşedinte:
Membri:

2. Inginerie Industrială

Tehnologia
Construcţiilor de
Maşini

Se vor afișa după
finalizarea înscrierilor
Membri supleanți:
Secretar:
Preşedinte:
Membri:

Inginerie şi
3.
Management

Inginerie Economică în
Domeniul Mecanic
– IF

Se vor afișa după
finalizarea înscrierilor
Membri supleanți:
Secretar:
Preşedinte:
Membri:

Inginerie şi
4.
Management

Inginerie Economică în
Domeniul Mecanic
– ID

Se vor afișa după
finalizarea înscrierilor
Membri supleanți:
Secretar:
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Comisia

prof. univ. dr. ing. Alexandru RUS
conf. univ. dr. ing. Nicolae-Liviu CHIOREANU
conf. univ. dr. ing. George DRAGOMIR
conf. univ. dr. ing. Tudor-Adrian MITRAN
conf. univ. dr. ing. Ioan-Constantin ŢARCĂ
prof. univ. dr. ing. Vasile BLAGA
ș. l. dr. ing. Dănuţ-Vasile CHIRA
prof. univ. dr. ing. Florin-Sandu BLAGA
prof. univ. dr. ing. Ioan LUCACIU
prof. univ. dr. ing. Ioan-Eugen RADU
prof. univ. dr. ing. Iulian STĂNĂŞEL
conf. univ. dr. ing. Ioan-Constantin ŢARCĂ
prof. univ. dr. ing. Tiberiu VESSELENYI
conf. univ. dr. ing. Traian BUIDOŞ
ș.l. dr. ing. Alin-Florin POP
prof. univ. dr. ing. Mircea-Teodor POP
prof. univ. dr. ing. Florin-Sandu BLAGA
prof. univ. dr. ing. Constantin BUNGĂU
prof. univ. dr. ing. Alexandru-Viorel PELE
conf. univ. dr. ing. Mariana-Adriana PRICHICI
conf. univ. dr. ing. Titus DELIMAN
ș.l. dr. ing. Rareș-Mihai PANCU
ş. l. dr. ing. Gabriela-Georgeta NICHITA
prof. univ. dr. ing. Mircea-Teodor POP
prof. univ. dr. ing. Florin-Sandu BLAGA
prof. univ. dr. ing. Constantin BUNGĂU
prof. univ. dr. ing. Alexandru-Viorel PELE
conf. univ. dr. ing. Mariana-Adriana PRICHICI
conf. univ. dr. ing. Titus DELIMAN
ș. l. dr. ing. Rareș-Mihai PANCU
ş. l. dr. ing. Ildiko-Margit PAŞC

Nr.
crt.

Domeniul de studiu

Programul de studiu

Data susţinerii examenului
de finalizare a studiilor /
Ora / Sala

Comisia
Preşedinte:
Membri:

Mecatronică şi
5.

Robotică

Mecatronică

Se vor afișa după
finalizarea înscrierilor
Membri supleanți:
Secretar:
Preşedinte:
Membri:

Mecatronică şi
6.

Robotică

Robotică

Se vor afișa după
finalizarea înscrierilor
Membri supleanți:
Secretar:
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conf. univ. dr. ing. Sorin-Marcel PATER
prof. univ. dr. ing. Mircea-Teodor POP
prof. univ. dr. ing. Radu-Cătălin ȚARCĂ
prof. univ. dr. ing. Tiberiu VESSELENYI
conf. univ. dr. ing. Nicolae POLOJINȚEF
ș. l. dr. ing. Dan CRĂCIUN
ș. l. dr. ing. Ovidiu-Gheorghe MOLDOVAN
ş. l. dr. ing. Pavel-Dănuţ TOCUŢ
conf. univ. dr. ing. Sorin-Marcel PATER
prof. univ. dr. ing. Mircea-Teodor POP
prof. univ. dr. ing. Radu-Cătălin ȚARCĂ
prof. univ. dr. ing. Tiberiu VESSELENYI
conf. univ. dr. ing. Nicolae POLOJINȚEF
ș. l. dr. ing. Dan CRĂCIUN
ș. l. dr. ing. Ovidiu-Gheorghe MOLDOVAN
ş. l. dr. ing. Pavel-Dănuţ TOCUŢ

Anexa 2
Formular “COPERTA” – Proiect de diplomă

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ
DOMENIUL ..................................................
PROGRAMUL DE STUDIU …....................
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ...... (Învăţământ cu frecvenţă / Învăţământ la
distanţă)

PROIECT DE DIPLOMĂ

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC
(GRADUL DIDACTIC, TITLUL ŞTIINŢIFIC ŞI NUMELE )

ABSOLVENT
(NUMELE ABSOLVENTULUI)

ORADEA
2018
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Anexa 3
Formular “PAGINA DE GARDĂ” – Proiect de diplomă

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ
DOMENIUL ..................................................
PROGRAMUL DE STUDIU …....................
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ...... (Învăţământ cu frecvenţă / Învăţământ la
distanţă)

TITLUL LUCRĂRII

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC
(GRADUL DIDACTIC, TITLUL ŞTIINŢIFIC ŞI NUMELE )

ABSOLVENT
(NUMELE ABSOLVENTULUI)

ORADEA
2018
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Anexa 4
Formular “TEMA” – Proiect de diplomă
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ
DEPARTAMENTUL______________________________________________________
TEMA_________

Lucrare de finalizare a studiilor a studentului_________________________________
1). Tema lucrării de finalizare a studiilor:____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2). Termenul pentru predarea lucrării ______________________________________________
3). Elemente iniţiale pentru elaborarea lucrării de finalizare a studiilor __________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4). Conţinutul lucrării de finalizare a studiilor :_______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5). Material grafic:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6). Locul de documentare pentru elaborarea lucrării:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7). Data emiterii temei_____________________________________________________________

Director de Departament,

Conducător/i ştiinţific/i,

(Grad didactic, Titlu ştiinţific,

(Grad didactic, Titlu ştiinţific,

Nume, Prenume, Semnătură)

Nume, Prenume, Semnătură)

Absolvent,
(Nume, Prenume, Semnătură)

Pagina 7 din 12

Anexa 5
Formular “DECLARAŢIE DE AUTENTICITATE” – Proiect de diplomă
Nr…………../……………

DECLARAŢIE DE AUTENTICITATE
A
LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR
(Proiect de diplomă)
Titlul
lucrării
__________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Autorul lucrării ___________________________________________________
Lucrarea de finalizare a studiilor este elaborată în vederea susţinerii examenului de
diplomă organizat de către Facultatea_____________________________________________
din cadrul Universităţii din Oradea, sesiunea____________________ a anului universitar
___________________.
Prin prezenta, subsemnatul (nume, prenume, CNP)_________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, declar
pe proprie răspundere că această lucrare a fost elaborată de către mine, fără nici un ajutor
neautorizat şi că nici o parte a lucrării nu conţine aplicaţii sau studii de caz publicate de alţi
autori.
Declar, de asemenea, că în lucrare nu există idei, tabele, grafice, hărţi sau alte surse
folosite fără respectarea legii române şi a convenţiilor internaţionale privind drepturile de autor.
Oradea,

Semnătura

______________

Data_______________
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Anexa 6
Formular “CERERE DE ÎNSCRIERE” – Examen de diplomă

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ
Oradea, str.Universităţii nr.1, pavilion B, cod 410087, tel. 0259 408136, fax. 0259 408436

http://imt.uoradea.ro, mail: imt@uoradea.ro
Nr………………./………………….

APROBAT,
Decan

VIZAT,
Coordonator/i Ştiinţific/i

Cerere de înscriere la Examenul de diplomă

DOMENIUL.......................................................................
PROGRAMUL DE STUDIU............................................

DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI
1. Date privind identitatea persoanei
Numele (din certificatul de naştere):_____________________________________________
Numele după căsătorie (dacă este cazul):_________________________________________
Prenumele: ________________________________________________________________
CNP

_________________________________ C.I seria ___ Nr.____________________

2. Sexul: FEMININ

MASCULIN

3. Data şi locul naşterii:
Ziua / luna / anul

__________ / __________ / __________

Locul (localitate, judeţ) ___________________________________________________
4. Prenumele părinţilor:
Tata: _____________________________________
Mama:____________________________________
5. Domiciliul permanent: (str., nr., localitate, judeţ, cod poştal, telefon)__________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Sunt absolvent(ă) promoţia: ________ / ________
7. Forma de învăţământ pe care am absolvit-o este:
Învăţământ cu frecvenţă

Învăţământ la distanţă

Cu taxă

Fără taxă
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8. Solicit înscrierea la examenul de diplomă:
Sesiunea

februarie

anul

2018

.

9. Proiectul de diplomă pe care îl susţin are următorul titlu:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Conducător/i ştiinţific/i:
___________________________________________________________________
11. Menţionez că susţin examenul de diplomă ______________________ (pentru prima oară, a doua
oară – după caz)
12. Am participat la mobilitate Erasmus (sau altele) în anul universitar ……..…..…/…………….., în
perioada……………………………….

SEMNĂTURA
__________________________
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Anexa 7
Formular “REFERAT” – Proiect de diplomă
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ
Oradea, str.Universităţii nr.1, pavilion B, cod 410087, tel. 0259 408136, fax. 0259 408436

http://imt.uoradea.ro, mail: imt@uoradea.ro

REFERAT
PRIVIND PROIECTUL DE DIPLOMĂ
AL
ABSOLVENTULUI/ ABSOLVENTEI …………………………………………………..
DOMENIUL……………………………………………………………….……………….
PROGRAMUL DE STUDIU …………………………………………….……………….
PROMOŢIA ……………………………………………………………………………….

1. Titlul ……………………….…….………………………………………………….…………...
……………………………………………………………….……………………………………………….
2. Structura …………………………….. ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………….……………...……………………………
……………………………….…………………………………………………………………..
3. Aprecieri asupra conţinutului Proiectului de diplomă, mod de abordare, complexitate,
actualitate, deficienţe
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. Aprecieri asupra Proiectului de diplomă (se va menţiona: numărul titlurilor bibliografice
consultate, frecvenţa notelor de subsol, calitatea şi diversitatea surselor consultate; modul în
care absolventul a prelucrat informaţiile din surse teoretice )
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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(se va menţiona: opţional locul de documentare şi modul în care absolventul a realizat
cercetarea menţionându-se contribuţia autorului)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6. Concluzii (coordonatorul lucrării trebuie să aprecieze valoarea lucrării întocmite, relevanţa
studiului întreprins, competenţele absolventului, rigurozitatea pe parcursul elaborării lucrării,
consecvenţa şi seriozitatea de care a dat dovadă absolventul pe parcurs)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
5.

7. Redactarea lucrării respectă / nu respectă cerinţele academice de redactare (părţi, capitole,
subcapitole, note de subsol şi bibliografie).
8. Consider că lucrarea îndeplineşte/ nu îndeplineşte condiţiile pentru susţinere în sesiunea de
Examen de diplomă din ……………………………….………..…
şi propun acordarea notei ………………………………………….

Oradea,
Data:

Conducător Ştiinţific:

……………………….

……………………………..
……………………………..
(Grad didactic, Titlu ştiinţific, Nume Prenume, Semnătură)
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