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Fisa candidatului la examenul de finalizare a studiilor 2006-2007 

 
 
Candidat _____________________________________________________________________________ 
Forma de învăţământ __________________ specializare _______________________________________ 
Titlul lucrării de finalizare a studiilor  ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Conducătorul lucrării de finalizare a studiilor ________________________________________________     
Semnătura conducătorului  ________________________________ Data  _____________________ 
Semnătura preşedintele comisiei ____________________________ Data  _____________________ 
 
Noul titlu al lucrării de finalizare a studiilor _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Conducătorul lucrării de finalizare a studiilor __________________________     
Semnătura conducătorului  ________________________________ Data  _____________________ 
Semnătura preşedintele comisiei ____________________________ Data  _____________________ 

 
Data  Etapă de pregătire  Observaţii Notă 

 Întocmirea planurilor de cercetare (etape: titlul 
etapei/perioada de timp/membru al echipei) + 
documentare bibliografică + acumulare de abilităţi 

  

 Susţinerea unui referat bibliografic de către 
studenţi 

  

 Prezentarea rezultatelor obţinute, evaluarea 
progresului în elaborarea proiectului şi consiliere 

  

 Pre-prezentarea lucrărilor în stadiul nefinalizat 
(eventual sesiune de lucrări ştiinţifice) 

  

 Forma scrisă a lucrării de finalizare a studiilor   
14 iunie 2006 NOTĂ FINALĂ    
 
Proiectul rezolvă: 
� o temă în continuarea unui proiect din anii anteriori 
� o temă în conjuncţie cu un alt proiect din acest an 
� o temă  nouă fără conexiuni cu alte proiecte 
1. Documentarea absolventului asupra temei: foarte bună � bună � suficientă � insuficientă � 
2. Volumul de muncă depus: foarte mare � mare � mediu � mic � 
3. Idei originale introduse de absolvent în proiect: foarte multe � multe � puţine � niciuna � 
4. Rezultatele au fost testate sau simulate complet : � paţial � insuficient � deloc � 
5. Cerinţele temei au fost îndeplinite: complet � parţial � insuficient � deloc � 
6. Prezentarea (claritatea) şi aspectul lucrării: foarte bune � bune � suficiente � insuficiente � 
9. Alte aprecieri (dacă este cazul) ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
10. De acord cu susţinerea proiectului : DA � NU � 
 
 
Semnătura conducătorului  ________________________________ Data  _____________________ 
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