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PROCEDURA DE TRANSMITERE ON-LINE A LUCRĂRILOR DE 

LICENȚĂ/DISERTAȚIE 

 

În conformitate cu PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE 

EVALUARE ÎN SISTEM ONLINE, se propune următoarea procedură pentru transmiterea 

lucrărilor de licență/disertație și a documentelor aferente pentru sesiunea iulie 2020. 

 

Transmiterea lucrării de licență/disertația și a documentelor aferente 

 

Pentru a se înscrie la examenul de licență/disertație, candidații vor trimite electronic la 

adresele secretariatelor departamentelor, cu cel puțin 10 zile înainte de data susținerii examenului 

de finalizare a studiilor, toate documentele prevăzute în Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație, semnate (unde este cazul) și scanate în 

format PDF.  

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de licență/diplomă sau disertație sunt: 

1. Cerere pentru înscrierea la examenul de licență sau disertație completată de absolvent 

(ANEXA 1a – licență, ANEXA 1b – disertație); denumire document NUME_INIȚIALA 

TATĂLUI_PRENUME_ANEXA1a/ANEXA1b 

2. Lucrarea elaborată în format pdf – NUME_INIȚIALA 

TATĂLUI_PRENUME_TITLUL (o formă prescurtată a titlului – maxim primele 5 

cuvinte, fără diacritice);  

3. Declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (ANEXA 2a – licență, 

ANEXA 2b – disertație); denumire document NUME_INIȚIALA 

TATĂLUI_PRENUME _ANEXA2a/ANEXA2b 

4. Declarație pe proprie răspundere prin care studentul se angajează ca lucrarea în original să 

fie depusă în max. 3 luni de la prezentarea ei (dacă situația o va permite) la secretariat, în 

formă printată și legată în conformitate cu regulamentul în vigoare, și că aceasta este 

identică cu cea prezentată electronic comisiei și evaluată de aceasta (ANEXA 3a – licență, 
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ANEXA 3b – disertație); denumire document NUME_INIȚIALA 

TATĂLUI_PRENUME _ANEXA3a/ANEXA3b 

5. Copia scanată a CI; denumire document NUME_INIȚIALA TATĂLUI_PRENUME_CI 

 

Studentul creează un folder (fișier) care include toate documentele menționate denumit: 

NUME_INIȚIALA TATĂLUI_PRENUME_ACRONIMUL PROGRAMULUI DE STUDIU. 

Fisierul se arhivează si se transmite prin e-mail la secretariatul departamentului, direct sau prin 

WeTransfer (sau similar) pentru cazurile în care documentele arhivate nu pot fi transmise prin e-

mail.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariat  GEOGRAFIE: rosoga_simona@yahoo.com 

  FIZICĂ: remusnica@yahoo.com 

  CHIMIE: gheorghitaramona11@gmail.com 

  INFORMATICĂ: mary@central.ucv.ro 

  MATEMATICĂ: c_dumy2003@yahoo.com 

Acronime programe de studiu licență: 

Denumire program Acronim Denumire program Acronim 

Chimie CH Matematică MAT 

Biochimie tehnologică BT Matematică-informatică MI 

Chimie farmaceutică CF Chimia mediului CM 

Fizică informatică FI Geografie GEO 

Fizică medicală FM Geografia turismului GT 

Informatică INF   

MODEL ORGANIZARE DOCUMENTE 

 

Student: Ionescu I.J. Ion 

Titlu lucrare: Metodă optimală de orientare a panourilor 

solare la fermele de energie 

Domeniu: Informatică 

 

Va organiza informația astfel: 

 

DENUMIRE FIȘIER: Ionescu_IJ_Ion_INF 

DOCUMENTE INCLUSE ÎN FIȘIER: 

 Ionescu_IJ_Ion_Metoda_optimala_de_orientare.pdf 

 Ionescu_IJ_Ion_Anexa_1a.pdf 

 Ionescu_IJ_Ion_Anexa_2a.pdf 

 Ionescu_IJ_Ion_Anexa_3a.pdf 

 Ionescu_IJ_Ion_CI.pdf 
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Acronime programe de studiu master: 

Denumire program Acronim  

Chimia compuşilor biologic activi CBA 

Fizica teoretica/Theoretical Physics MTP 

Fizica aplicata MAPH 

Calitatea mediului CAM 

Tehnici avansate pentru prelucrarea informației/ 

Advanced Techniques for Information Processing  

TAPI 

Metode si Modele in Inteligenta Artificiala MMIA 

Matematici Aplicate MA 

Turism și dezvoltare durabilă TDD 

 

Se recomandă ca lucrările de licență și disertație să fie încărcate de fiecare student în 

contul personal, pe platforma Evidenta studenților, cu cel puțin 10 zile înainte de data susținerii 

examenului de finalizare a studiilor. Lucrările în original vor fi depuse ulterior la secretariatele 

departamentelor (max. 3 luni de la data susținerii, dacă situația o va permite), aceasta fiind o 

condiție pentru eliberarea diplomei de absolvire. În același timp, absolvenții vor depune la 

secretariatul facultății 2 fotografii tip carte de identitate. Modalitatea de depunere fizică a 

documentelor va fi conformă condițiilor impuse de situația la momentul respectiv și va transmisă 

absolvenților după ultima probă de examen sau/și prin postarea pe site-ul 

facultății/departamentelor. 

 

Transmiterea prezentării lucrării de licență/disertația 

 

 Absolventul îşi va susţine rezultatele cercetării cu ajutorul unei prezentări realizate cu 

aplicatii precum Microsoft PowerPoint, Google Slides, Adobe Reader, Prezi etc..  

 Prezentarea lucrării, în formatul ales, va fi trimisă prin e-mail secretarului de comisie în 

termen de maxim 24 de ore de la afișarea rezultatelor pentru proba 1: Evaluarea 

cunoștințelor fundamentale și de specialitate. 

 Timpul alocat prezentării lucrării este de 10 minute pentru prezentarea lucrării de 

licență/disertație și minim 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen. 

 

Cadrele didactice care coordonează lucrări de licență / disertație transmit către secretariatul 

departamentului referatul de apreciere asupra lucrării de licență / disertație (ANEXA I) cu cel 

puțin 10 zile înainte de data susținerii examenului de finalizare a studiilor. Documentul va fi 



4 

 

denumit NUME_PRENUME (STUDENT)_ACRONIM PROGRAM DE 

STUDIU_RALL/RALD: Exemplu POPESCU_MARIA_FM_RALL. 

Cadrele didactice membre în comisiile de finalizare a studiilor completează declarația pe 

proprie răspundere și o transmit secretarului fiecărei comisii cu cel puțin 10 zile înainte de data 

susținerii examenului de finalizare a studiilor. Documentul va fi denumit NUME_PRENUME 

(CADRU DIDACTIC)_ACRONIM PROGRAM DE STUDIU_DPR (ANEXA II). 

 

 

 

 

Decan, 

Conf. univ. dr. Gabriela Eugenia IACOBESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


