
  
ORAR ÎNSCRIERE EXAMEN DE LICENȚĂ/DIPLOMĂ 

Specializările Calculatoare-RO (CTI), Calculatoare-EN (CTI), Automatică și Informatică Aplicată (IS), 

Informatică ZI, Informatică ID 

SESIUNEA FEBRUARIE 2023 

 
➢ Dată de susţinere a examenului de licență/diplomă: examen oral **ECCAFDS  + ***PSPD:  17 februarie 2023 

 

➢ Perioada de înscriere la examenul de licență/diplomă: 13 – 14 februarie 2023, ora 16:00  

 

• Înscrierea se realizează prin intermediul Campusului Virtual la cursul “Sesiuni Speciale Licenta”  

o în intervalul 13.02.2023 ora 00:00 – 14.02.2023 ora 16:00 

• După perioada precizată mai sus nu se mai pot face înscrieri! 

• Vor fi înrolați la cursul “Sesiuni Speciale Licenta” doar studenții care au achitat taxa de susținere și sunt INTEGRALIȘTI! Dacă nu sunteți înrolați până în 

13.02.2023 anunțați persoana de contact de la înscrieri! 

 

➢ Pașii necesari completării procesului de înscriere online sunt următorii: 

 

Completarea formularului de înscriere de la secțiunea I. Înscrierea pentru susținerea lucrării de licență, din cadrul cursului “ Sesiuni Speciale Licenta” 

 

➢ În data de 15 februarie 2023 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. Formatul acestei 

declarații este conform modelului din Anexa 3*. 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 conform modelului din Anexa 2*. Această apreciere va fi inserată în lucrarea de 

licență/diplomă. Observație: Dacă lucrarea este scrisă în altă limbă decât limba română, este necesară şi predarea unui rezumat în limba română a lucrării.  

2. O arhivă cu aplicaţia / aplicaţiile dezvoltate în cadrul lucrării, în versiune funcţională precum şi întregul cod sursă. Dacă arhiva depășește 20MB, se va încărca în 

Campusul Virtual un fișier text cu un link spre arhiva respectivă (Google drive sau One drive)  

 

➢ În perioada 15-16 februarie 2023, ora 20:00 se va încărca pe Campusul Virtual prezentarea ppt/pptx ce va fi folosită la susținere. 
 

➢ Conducătorul va trimite prin email secretarului de comisie o fișă de evaluare conform ANEXEI 4*, cel târziu cu o zi înainte de susținere. 

 

* Anexele se găsesc la secțiunea ”Documente importante” de la următorul link: https://ac.upt.ro/finalizare-studii/  

NU SE POT DEPĂȘI TERMENELE PRECIZATE MAI SUS, IAR NEÎNCĂRCAREA DOCUMENTELOR ATRAGE DUPĂ SINE EXCLUDEREA DIN EXAMEN! 
 

 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 

https://ac.upt.ro/finalizare-studii/
mailto:oana-sorina.chirila@upt.ro

