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 În momentul înscrierii la examenul de diplomă fiecare student trebuie să fie integralist, adică 

absolvent şi trebuie să aibă la dosarul personal actele de studii în original (diplomă bacalaureat şi 

foaie matricolă); 

 Înscrierea la examenul de diplomă pentru studenţii integralişti se va face în perioada  19 – 24 

iunie 2013; 

 În vederea înscrierii la examenul de diplomă şi a definitivării situaţiei şcolare, studenţii anului 

terminal, sunt obligaţi să verifice situaţia şcolară şi, la o eventuală neconcordanţă a mediilor sau a 

notelor, să anunţe secretara de an; 

 Înscrierea la examenul de diplomă se face personal, pe bază de semnătură; 

 În momentul înscrierii absolventul completează o cerere tip de înscriere pe care o depune la 

secretariatul facultăţii; 

 Lucrarea de diplomă, referatul profesorului coordonator şi declaraţia din care să rezulte că lucrarea 

nu este plagiată se depun la departamente; 

 Examenul de diplomă este promovat dacă probele componente sunt promovate în aceeaşi sesiune. 

Media minimă de promovare a examenului de diplomă este 6,00 (şase); 

 
Examenul de diplomă se va susţine în perioada 08-11 iulie 2013, astfel: 

Automatică şi informatică aplicată; Ingineria sistemelor multimedia  8 - 11.07.2013 

Calculatoare; Calculatoare (în limba engleză)     8 - 10.07.2013 

Electronică aplicată        10-11.07.2013 

Mecatronică; Robotică        9 - 10.07.2013 

 

 Deoarece “Nota de lichidare” va fi eliberată de secretariat, absolvenţii vor putea intra în posesia 

actelor de studiu depuse la dosarul personal (diplomă bacalaureat, foaie matricolă) şi a adeverinţei de 

licenţă în perioada 22-25 iulie 2013. (Absolvenţii altor promoţii: 2011 sau anterior 2011 şi cei care 

care au început studiile anterior anului universitar 2004/2005 vor rezolva fişa de lichidare individual); 

absolvenţii au obligaţia ca în această perioadă să depună la secretariat copie a cărţii de identitate, 2 

fotografii ¾  recente şi să completeze o adresă (pe care o vor primi de la secretariat) în vederea 

eliberării diplomei de licenţă; 

 Absolvenţii vor primi diplomele de licenţă în cadru festiv (diploma de licenţă şi suplimentul la 

diplomă vor fi eliberate titularului diplomei, sau, în situaţii motivate, împuternicitului acestuia pe 

baza unei procuri autentificată la notariat); 

 Absolvenţii care nu pot participa la festivitatea de înmânare a diplomelor, vor reveni la facultate după 

cel puţin 6 luni de la susţinerea examenului de diplomă (înainte de acest termen se achită taxă de 

urgenţă), dar nu mai târziu de 1 an de la susţinerea examenului (în situaţia în care nu este respectat 

acest termen, se va achita o taxă de arhivare dosar absolvent). 
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