SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ / DIPLOMĂ
Specializările Informatică ZI și Informatică ID
SESIUNEA IUNIE 2021
➢ Datele

de susţinere a examenului de licenţă/diplomă: examen oral *ECCAFDS + **PSPD: 17 - 18 iunie 2021

➢ Perioada

de înscriere la examenul de licenţă/diplomă: 08 – 10 iunie 2021

• Înscrierea se realizează prin intermediul Campusului Virtual la cursul “Susținere Licență”
o în intervalul 08.06.2021 ora 00:00 – 10.06.2021 ora 14:00
• După perioada precizată mai sus nu se mai pot face înscrieri!
• Vor fi înrolați la cursul “Susținere Licență” doar studenții INTEGRALIȘTI! Dacă sunteți integraliști și nu sunteți
înrolați până în 08.06.2021 anunțați persoana de contact de la înscrieri!
➢

Pașii necesari completării procesului de înscriere online sunt următorii:
1. Completarea formularului de înscriere de la secțiunea 1. Completare formular înscriere sustinere lucrare de Licență
2. Completarea, semnarea și încărcarea în secțiunea 2. Încărcare Cerere înscriere a Cererii de înscriere (template cerere pe CV)

➢

În perioada 13-15 iunie 2021 se vor încărca pe Campusul Virtual, documentele enumerate mai jos.
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 în limba română se găsește aici și în limba engleză aici. Aprecierea din partea unui reprezentant autorizat al companiei unde eventual studentul este angajat, în
caz că lucrarea a fost realizată în cotutelă, cu tematică din domeniul specific de activitate ca angajat. Această apreciere va fi inserată în lucrarea de licență. Observație: 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. CV-ul candidatului, în format Europass (https://europa.eu/europass/ro/create-europass-cv), care conţine neapărat date de contact (adresă de email, telefon).

Conducătorul va trimite prin email secretarului de comisie o fișă de evaluare conform ANEXEI 2, cel târziu cu o zi înainte de
susținere.

➢

Persoană de contact înscrieri: Oana-Sorina CHIRILA (oana-sorina.chirila@upt.ro)
*ECCAFDS -Evaluare a Cunoştinţelor, Competenţelor şi Abilitaţilor Fundamentale, de Domeniu şi de Specialitate
**PSPD -Prezentarea şi sustinerea lucrării de licență/diplomă

