Calendarul desfășurării examenului de diplomă
– iulie 2019 –
I. 8 - 10 mai 2019, între orele 12:00-14:00: depunerea la secretariatul FECC a formularelor
(2 ex.) pentru tema proiectului / lucrării (Anexa 5) semnate de conducătorul științific și
student spre avizare de către directorul de departament și decan;
II. Depunerea dosarului de înscriere la examen la secretariatul FECC (pentru EA și RST
dna secretar Cati Bălaşa, iar pentru CALC și EM dna secretar Gabriela Fortini – ambele
la tel.0348-453.203) – luni, miercuri, joi, vineri între orele 10 – 14 şi marţi între 16 – 18.

EA
3.07 - 5.07 2019

RST
3.07 - 5.07 2019

CALC
3.07 - 5.07 2019

EM
3.07 - 5.07 2019

Dosarul va conţine:
1. Dosar plic pe care se scrie numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele studentului;
2. Fotografii color ¾ (2 buc.) pe hârtie fotografică, poze recente şi decente – se va trece
numele şi specializarea pe verso;
3. Copie xerox a certificatului de naştere;
4. Copie xerox C.I.;
5. Fişa de lichidare cu toate semnăturile (faţă – verso);
6. Cerere de înscriere la susţinere examen (Anexa 1) ;
7. Cerere pentru eliberarea adeverinţei de finalizare a studiilor de licenta;
8. Înscrierea pe site-ul UPIT – rubrica ALUMNI – prin pagina printată doveditoare;
9. Taxa de inscriere în valoare de 300 lei, plătită la casieriile Universităţii din Piteşti pentru cei
care studiază cu taxă;
Cei care nu au adus la secretariat documentele de studii în original, respectiv diploma de
bacalaureat, foaia matricolă liceu trebuie să le aducă la înscriere.
Condiţii de înscriere

* Elaborarea proiectului de diplomă și a realizării practice aferente
* Situaţia şcolară încheiată pe cele 8 semestre de studiu
* Taxele de şcolarizare să fie achitate la zi
* Candidaţii pentru susţinerea examenului de diplomă trebuie să prezinte la înscriere un
certificat de competenţă lingvistică pentru comunicare într-o limbă de largă circulaţie
internaţională. Eliberarea certificatului de competenţă lingvistică se face după următoarele
proceduri:
• pentru absolvenţii care au promovat activităţile didactice ale aceleiaşi limbi străine patru
semestre în doi ani de studiu, certificarea este făcută de către Facultatea de Teologie, Litere,
Istorie și Arte pe baza înscrisurilor din registrul matricol al absolventului;

• pentru absolvenţii care nu au promovat activităţile didactice ale aceleiaşi limbi străine patru
semestre în doi ani de studiu, Certificatul de competenţă lingvistică este eliberat de Facultatea
de Teologie, Litere, Istorie și Arte, prin departamentul de specialitate (Limbi moderne aplicate).
* Asumarea proiectului de diplomă prin semnarea de către conducătorul științific și student a
formularului pentru tema proiectului (Anexa 5) – 2 ex. și a referatului (fişei) de evaluare (Anexa
4) – 1 ex.
III. Depunerea proiectului de diplomă la secretarul comisiei examenului de diplomă (EA
Ș.l.dr.ing. Bogdan Cioc; RST - Ș.l.dr.ing. Mihaela Teodorescu CALC Ș.l.dr.ing. Corina
Savulescu; EM - Ș.l.dr.ing. Florentina Enescu)

EA
8.07 - 9.07 2019

RST
8.07 - 9.07 2019

CALC
8.07 - 9.07 2019

EM
8.07 - 9.07 2019

Fiecare secretar de comisie va afișa programul propriu pentru primirea lucrărilor.
Proiectul de diplomă se va depune împreună cu:
1. Declaraţia privind originalitatea lucrării (Anexa 2) – 1 ex.
2. Formulare pentru tema proiectului de diplomă (Anexa 5) – semnată de cadrul didactic şi
student – în 2 ex.
3. Fişa de evaluare a proiectului de diplomă (Anexa 4) – semnată de cadrul didactic – în 2 ex.
• Condiţii de predare a proiectului

1. Candidatul trebuie să se fi înscris anterior la secretariatul facultăţii (vezi pct. 1).
2. Proiectul trebuie să respecte formatul impus de cap. 5.1 și 5.2 din GHIDUL EXAMENULUI DE
DIPLOMĂ – SESIUNEA IULIE 2019.
3. Proiectul trebuie asumat atât de către absolvent, cât şi de către cadrul didactic îndrumător
prin semnarea Temei proiectului de diplomă (Anexa 5) şi a Fişei individuale de evaluare a
proiectului de diplomă (Anexa 4). Candidatul se va îngriji din timp pentru obţinerea
semnăturilor cadrului didactic îndrumător pe cele 2 formulare tip Anexa 5, respectiv 1 fişă tip
Anexa 4.
4. Pe coperta 3 trebuie lipit un plic cu un CD/DVD, care să conţină atât textul proiectului (în
formatele doc și pdf), cât şi scheme electrice (în formate corespunzătoare programelor de
proiectare CAD în care s-a lucrat), codul sursă aferent (în format care să permită rularea
imediată), eventual alte materiale legate de lucrare (anexe cu documentația folosită, etc), dar și
sinteza proiectului și prezentarea powerpoint, ambele folosite la prezentarea orală.
5. Proiectul se predă într-un singur exemplar secretarului comisiei examenului de diplomă.
6. Conducătorul științific a transmis anterior secretarului comisiei examenului de diplomă
Formularul generat de programul SemPlag pentru proiectul realizat, in format electronic pdf.

Calendarul desfășurării probelor

EA
RST
CALC
EM

Proba 1 (scrisă)
22.07.2019 ora 9.00
22.07.2019 ora 9.00
23.07.2019 ora 9.00
24.07.2019 ora 9.00

Proba 2 (Susţinere proiect)
23-24.07.2019
23-24.07.2019
24-25.07.2019
24-25.07.2019

Lista secretarilor comisiilor examenelor de diplomă:
Program
de studii
EA
RST
CALC
EM

Secretar comisie examen diplomă
Ș.l.dr.ing. Bogdan Cioc
Ș.l.dr.ing. Mihaela Teodorescu
Ș.l.dr.ing. Corina Savulescu
Ș.l.dr.ing. Florentina Enescu

Sala alocată secretarului
comisiei examen diplomă
T-205
T-109
T-111
D-008

Pentru alte amanunte precum și pentru toate formularele și anexele menționate mai sus, vă
rugam să parcurgeți documentul GHIDUL EXAMENULUI DE DIPLOMĂ – SESIUNEA IULIE 2019
aflat aici:
https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-sicalculatoare-2/studentifecc/finalizare-studii-licenta

SUCCES!

