
 
 
     
 

 

REGULAMENT DE DESF��URARE A EXAMENULUI  

DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2004-2005 
 

 

1. Examenul se organizeaz� �i se desf��oar� în acelea�i condi�ii pentru to�i candida�ii, la fiecare 
specializare în parte.  

2. Activitatea legat� de finalizarea studiilor se organizeaz� de c�tre comisiile constituite în acest 
scop, dup� cum urmeaz�: 

 

� Dou� comisii pentru elaborarea subiectelor de examen pentru evaluarea cuno�tin�elor 
fundamentale �i de specialitate pentru cele dou� specializ�ri din facultate (atât pentru studiile 
de lung� cât �i de scurt� durat�). De drept intr� în aceste comisii cadrele didactice care propun 
subiecte pentru examene. Pre�edin�ii comisiilor vor fi cadre didactice - conferen�iari �i/sau 
profesori universitari – numi�i de c�tre Biroul Consiliului Facult��ii pentru anul universitar 
respectiv. 

� Un num�r de 4-6 comisii  propuse de catedre �i aprobate de biroul Consiliului Facult��ii pentru 
sus�inerea proiectelor de diplom� �i lucr�rilor de dizerta�ie/absolvire. Comisiile se propun 
pentru anumite domenii, rolul definirii acestor domenii �i cooptarea membrilor în comisii 
revenind BCF, la propunerea catedrelor. Fiecare comisie are competen�e în a examina atât 
proiecte de diplom�, cât �i lucr�ri de absolvire �i de dizerta�ie. Pre�edin�ii acestor comisii vor 
valida examenul de evaluare a cuno�tin�elor fundamentale �i de specialitate prin semnarea 
cataloagelor. Fiecare comisie va avea un num�r minim de 3 membrii cu gradul didactic de cel 
pu�in �ef de lucr�ri/lector universitar având titlul �tiin�ific de doctor, cu excep�ia pre�edintelui 
care trebuie s� fie profesor universitar sau conferen�iar universitar. Secretarul comisiei poate fi 
asistent sau preparator universitar, cu vechime de cel pu�in un an.  

 

3. Calendarul desf��ur�rii evenimentelor legate de examenului de finalizare a studiilor în anul 
universitar 2004-2005, componen�a comisiilor pentru sus�inerea proiectelor/lucr�rilor de 
diplom�/absolvire/dizerta�ie, precum �i cea a comisiilor pentru elaborarea subiectelor de examen 
pentru evaluarea cuno�tin�elor fundamentale �i de specialitate se aprob� în �edin�a CF din luna 
septembrie a fiec�rui an universitar �i sunt afi�ate pân� la data de 1 octombrie 2004.  

 

4. Comisiile elaborarea subiectelor de examen pentru evaluarea cuno�tin�elor fundamentale 
�i de specialitate au urm�toarele atribu�ii: 

 

� Selecteaz� �i afi�eaz� tematica de examen. Num�rul de capitole (tematici) va fi acela�i 
pentru fiecare disciplin�. Pentru fiecare tematic� vor fi înaintate comisiei, de c�tre responsabilul 
de disciplina, un num�r de întreb�ri (de dificultate mic�, medie �i mare), stabilit de comisiile 
respective. 

� Organizeaz� la începutul semestrului II o întâlnire cu absolven�ii pentru a oferi informa�ii 
suplimentare celor interesa�i. 

� Formuleaz� subiectele de examen, pe baza întreb�rilor primite de la cadrele didactice �i le 
multiplic�. 

� Asigur� corectarea lucr�rilor. 
� Stabile�te echivalarea puncte – note. 
� Analizeaz� rezultatele �i face propuneri de îmbun�t��ire a examin�rii pentru anii urm�tori. 

 

5. Comisiile pentru sus�inerea proiectelor de diplom� �i lucr�rilor de 
absolvire/dizerta�ie au urm�toarele atribu�ii: 

 

� Adun�, valideaz� �i afi�eaz� temele de diplom� propuse. 
� Organizeaz� întâlniri cu studen�ii pentru atribuirea temelor �i repartizarea studen�ilor pe 

comisii. 
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� Organizeaz� cel pu�in 2 întâlniri (la jum�tatea semestrului II �i înaintea perioadei de 
predare) cu îndrum�torii proiectelor de diplom�. Ace�tia au obliga�ia de a face evalu�ri par�iale 
ale activit��ii depuse de absolven�i prin note care vor fi argumentate prin prezentarea în fa�a 
comisiei a portofoliilor întocmite de candida�i. 

� Stabilesc �i comunic� candida�ilor (în �edin�a final� de atribuire a diplomelor) condi�iile în 
care vor fi sus�inute lucr�rile de diplom�, precum �i criteriile de evaluare, dup� urm�toarele 
principii: 
i. modul de sus�inere va fi unitar pentru o comisie (pe baz� de plan�e (poster), prezent�ri 

PowerPoint, folii transparente, etc.). 
ii. absolven�ii de colegiu, de la lung� durat� �i studii aprofundate vor fi examina�i în �edin�e 

de sus�inere distincte (separate printr-o pauz� de cel pu�in 10 min.). 
iii. îndrum�torul lucr�rii (proiectului de diplom�, lucr�rii de absolvire/dizerta�ie) nu particip� 

la evaluarea propriu-zis� de c�tre comisie a lucr�rii respective, aceasta fiind evaluat� numai 
de c�tre ceilal�i membri ai comisiei. Nota îndrum�torului (media notelor par�iale atribuite 
în timpul semestrului) va avea în nota final� o pondere egal� cu cea a membrilor comisiei 
de sus�inere. 

iv. notarea final� se face cu rezolu�ie de 0,25 puncte. 
� Urm�re�te ca în m�sura posibilit��ilor, în perioada de sus�inere a examenului de 

diplom�/absolvire/ dizerta�ie s� nu fie programate alte activit��i. 
� Analizeaz� rezultatele �i face propuneri de îmbun�t��ire a examin�rii pentru anii urm�tori. 

 

6. Redactarea �i predarea lucr�rii de finalizare a studiilor 
 

� Limba în care se redacteaz� lucrarea (proiectul de diplom�, lucrarea de absolvire sau 
lucrarea de dizerta�ie, dup� caz) este, de regul�, limba român�. Studen�ilor care solicit� printr-o 
cerere scris�, adresat� conducerii facult��ii pân� cel târziu la sfâr�itul sesiunii de iarn� (15 
februarie), pot redacta lucrarea într-o limb� de circula�ie interna�ional� (englez�, francez� 
sau german�), cu condi�ia includerii în lucrare a unui rezumat de 8-10 pagini în limba 
român�. Sus�inerea lucr�rii se face, de regul�, în limba român�, cu excep�ia studen�ilor care au 
f�cut studiile în limba englez�, care vor sus�ine proiectul/lucrarea în limba englez�. 

� Lucr�rile (proiect de diplom�/ lucrare de dizerta�ie/absolvire) se predau in format legat, în 2 
exemplare: unul pentru arhivare (acesta fiind p�strat de c�tre îndrum�tor), iar al doilea la 
dispozi�ia comisiei (aceste din urm� va fi returnat absolventului dup� sus�inere).  

� In maximum 2 zile de la termenul final de predare a proiectului de c�tre absolven�i, îndrum�torul 
va depune la comisie, în plic sigilat, referatul scris asupra lucr�rii, în care se prezint� modul în 
care autorul acesteia a respectat �i rezolvat cerin�ele temei impuse, se justific� nota acordat� �i se 
d� în mod explicit acordul (sau dezacordul) pentru sus�inerea lucr�rii în fa�a comisiei. Nota 
îndrum�torului se exprim� cu o rezolu�ie de 0,5 puncte. Referatul negativ al îndrum�torului duce 
automat la interdic�ia sus�inerii proiectului. În lipsa referatului îndrum�torului, comisia va decide 
asupra oportunit��ii sus�inerii proiectului/lucr�rii. 

 

7. Sus�inerea proiectului de diplom�/ lucr�rii de dizerta�ie/absolvire 
 

� Sus�inerea proiectului/lucr�rii dureaz� 15-20 minute, din care 10 pentru expunere �i 5-10 minute 
pentru întreb�ri. Preciz�rile legate de modul de desf��urare vor fi hot�râte de comisii înaintea 
sesiunii de sus�inere �i comunicate în timp util absolven�ilor. 

� Lucrarea practic� va fi prezentat� imediat dup� expunerea teoretic� (dac� exist� condi�ii) sau 
dup� încheierea tuturor prezent�rilor teoretice.  

� Programul sus�inerilor va fi realizat de c�tre secretarul comisiei cu câteva zile înainte de 
sus�inere �i va con�ine: numele candidatului, ziua �i ora de sus�inere, tema, locul de desf��urare.  

� Caracterul public al prezent�rii lucr�rilor de finalizare a studiilor poate fi stimulat prin invitarea 
firmelor din domeniu, a studen�ilor din anii preterminali (IV la ingineri �i II la colegiu) �i 
absolven�ilor facult��ii. Se recomand� trimiterea de invita�ii, înso�ite de programul detailat al 
sus�inerilor din fiecare comisie, firmelor din domeniu. 

� Se va asigura popularizarea (web, postere) a celor mai bune lucr�ri de finalizare a studiilor.  
 
 

Biroul Consiliului  
Facult��ii de Electronic� �i Telecomunica�ii 

 
 


