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PROCEDURĂ
privind organizare și desfășurarea examenului de diplomă
Având în vedere Metodologia de organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare la
Universitatea Transilvania din Brașov, Consiliul Departamentului de Automatică și Tehnologia
Informației a propus, iar Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației a aprobat
următoarea procedură și mod de derulare a activităților privind organizarea și desfășurarea
examenului de diplomă pentru programele de studii coordonate:
- în cursul anului III, semestrul 5, studenții primesc, din partea conducerii departamentului, situația
cadrelor didactice care pot îndruma proiecte de diplomă, numărul de locuri repartizat pentru fiecare
cadru didactic (în funcție de gradul didactic) și temele proiectelor de diplomă propuse de cadrele
didactice îndrumătoare;
- până la începutul semestrului 6, prin completarea unui chestionar cu 3 opţiuni, studenții optează
pentru tema propusă de cadrele didactice îndrumătoare, iar până la sfârșitul lunii martie se
finalizează repartiția studenților pe cadre didactice; studenţilor care nu şi-au depus optiuni li se vor
repartiza teme din oficiu;
- în intervalul de elaborare a proiectelor de diplomă, activitatea desfășurată de studenți este
monitorizată de cadrele didactice îndrumătoare și consemnată într-o fișă prin 5 vize calendaristice
de control, la date prestabilite; datele vizelor se stabilesc pentru fiecare sesiune;
- fişa se păstrează la sediul departamentului ATI, iar menţiunile făcute de cadrul didactic îndrumător
se consemnează în fişă la maxim 3 zile după data vizei;
- situaţia fişelor se centralizează de responsabilul din partea departamentului la finalul fiecărei
perioade de raportat şi se analizează în prima sedinţă de department;
- studenții care nu obțin, din partea cadrelor didactice îndrumătoare, 2 vize consecutive, nu au
dreptul să se prezinte la examenul de diplomă în sesiunea următoare (iulie, respectiv februarie);
- examenul de diplomă constă din două probe: (i) o probă scrisă, de evaluare a cunoștințelor
fundamentale și de specialitate, în care studenții tratează subiectele din tematica stabilită și
anunțată din timp studenților; (ii) prezentarea și susținerea, în fața comisiei de examen, a proiectelor
de diplomă realizate conform cu instrucţiunile de pregătire a proiectului de diplomă;
- cu 6 luni înaintea susținerii examenului de licenţă, studenții primesc tematica și bibliografia probei
de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
- lucrarea trebuie depusă la secretariatul departamentului într-un exemplar tipărit, cu cel puţin 5 zile
înainte de data stabilită pentru susţinerea în faţa comisiei de examinare, însoţit de referatul
coordonatorului ştiinţific şi un CD care va conţine:


Forma electronică a proiectului de diplomă în format word şi pdf



Prezentarea în Powerpoint sau echivalent



Rezumatul (în limba română şi engleză)



Codul sursă al programelor, scheme de simulare



Se recomandă ataşarea de filme demonstrative a funcţionării standurilor, capturi de imagini
cu demonstrarea functionalităţii softurilor, poster.

Pe CD se vor inscriptiona datele de identificare (autor, specializare, numele coordonatorului, anul).
- absolvenţii vor fi anunţati asupra datei, orei şi locaţiei la care îşi vor putea susţine lucrarea de
licenţă în faţa comisiei cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru această susţinere.
- neprezentarea absolventului la data, ora şi locaţia stabilite poate atrage eliminarea acestuia din
examenul de licenţă.
- nota finală a examenului de diplomă se obține ca media aritmetică a notelor obținute la cele două
probe.
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