DESFASURAREA EXAMENULUI DE DIPLOMA.NOTAREA

Examenului de finalizare a studiilor de licenţ ǎ cuprinde douǎ probe.
Proba 1 : Test gril
ǎ de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate în specializarea absolvit ǎ.
Bibliografia şi exemple de întrebǎri / probleme vor fi afişate pe site-ul facultǎţii
pentru fiecare specializare cu 3 luni înaintea desf ǎşurǎrii probei.
Testul este scris şi va conţine 20 de întrebǎri de tipul celor publicate pe site. Modul
de desfǎşurare este în conformitate cu metodologia ce va fi publicatǎ pe site cu 3
luni înaintea desfǎşurǎrii probei.
Punctajul obţinut de candidat este transformat în not
ǎ pe baza grilei de conversie
stabilitǎ de cǎtre comisia de organizare, coordonare şi control a examenelor de
finalizare a studiilor.
Rezultatele testului nu pot fi contestate ulterior semn
ǎrii de către candidat a
procesului verbal de corectur
ǎ. Candidatii absenţi la corecturǎ pierd automat
dreptul la contestaţie.
Proba 2 : Susţinerea proiectului de diplomǎ
• Lucrarea de licenta se va preda secretarului comisiei, conform calendarului
aprobat, în douǎ exemplare:
- 1 exemplar pe hârtie, legat,inclusiv piese desenate separat
- 1 exemplar pe suport digital. Acesta va conţine şi prezentare în format
POWER POINT care va fi susţinutǎ în faţa comisiei.
Fiecare membru al comisiei va acorda nota ţinând cont de urmǎtoarele criterii:
- Cunoştinţe tehnice
- Conţinutul proiectului
- Stăpânirea limbajului de specialitate
- Corectitudinea dimensionărilor si verificărilor efectuate
- Modul de întocmire a părţii scrise si a părţii desenate
- Modul de prezentare a părţii scrise si a părţii desenate

- Actualitatea metodelor de dimensionare si a materialelor folosite
- Bibliografia consultata
- Respectarea legislaţiei in vigoare
- Gradul de dificultate al temei şi tratarea problemei speciale (acolo unde este
cazul)
Nota probei este media aritmeticǎ a notelor acordate de membrii comisiei calculatǎ
cu douǎ zecimale, fǎrǎ rotunjiri.
•

Nota minimǎ de promovare a fiecǎrei probe este 5.00.

• Media examenului de diplomǎ se calculeazǎ ca medie aritmeticǎ a notelor
celor douǎ probe, cu douǎ zecimale, fǎrǎ rotunjiri. Media minimǎ de promovare a
examenului de diplomǎ este 6.00.
În cazul nepromovǎrii examenului de diplomǎ, acesta poate fi reluat, integral si în
regim cu taxǎ, într-o sesiune ulterioarǎ.
Rezultatele comunicate de comisie nu pot fi contestate, conform regulamentelor
UTCN.

