ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

sesiunea februarie - martie 2021
Sinteză in conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
pentru anul universitar 2019-2020, actualizat.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Se pot prezenta la examenul de diplomă/disertație numai candidații care au promovat toate activitățile
obligatorii cuprinse în planul de învățământ și nu au datorii financiare sau materiale față de universitatea
absolvită, astfel:
a) absolvenții din promoția 2020;
b) absolvenții din promoțiile anterioare, care nu au susținut sau nu au promovat examenul de
finalizare a studiilor, indiferent de anul absolvirii
Perioada de înscriere pentru examenele de diplomă sau disertație, sesiunea septembrie, este:
15 - 19 februarie 2021
Înscrierea absolvenților care provin din UPB, pentru un examen de finalizare a studiilor se efectuează
individual, utilizând platforma studenti.pub.ro, fiecare absolvent trebuind să depună online următoarele
documente:
a) cererea online de înscriere la examen; formularul se descarcă de pe platforma studenti.pub.ro,
se completează și se semnează de către absolvent și se încarcă scanat pe platforma
studenti.pub.ro;
b) copia buletinului/cărții de identitate sau a pașaportului în format electronic, se încarcă scanat
pe platforma studenti.pub.ro;
c) declarația de originalitate a proiectului de diplomă/lucrării de disertație; formularul se descarcă
de pe platforma studenti.pub.ro, se completează şi se semnează de către absolvent și se încarcă
scanat pe platforma studenti.pub.ro;
d) dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe platforma studenti.pub.ro
e) proiectul de diplomă sau lucrarea de disertație se încarcă pe platforma studenti.pub.ro.
f) Numai pentru studenții străini: copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii,
transmisă online. Originalul va depune la secretariatul facultății până la 19.02.2021.
Pentru sesiunea februarie-martie 2021, dovada predării online a lucrării, eliberată de secretarul comisiei
de examen va fi încărcată automat si nu necesita nici o alta acțiune din partea absolventului.
Pentru sesiunea februarie-martie 2021, secretariatele facultăților vor solicita de la Departamentul
Financiar și de la Direcția Administrativă a UPB semnalarea eventualelor debite pe care le-ar avea
studenții ce se înscriu într-una dintre aceste sesiuni pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor.
Absolvenții vor depune la secretariatul facultății 2 fotografii realizate recent (pe hârtie fotografică, color,
format 3x4 cm), cel târziu până la data de 31.04.2021, necesare pentru eliberarea ulterioară a diplomelor.
Pentru absolvenții din UPB care au urmat studiile în regim fără taxă de studii, susținerea examenului de
finalizare a studiilor este gratuită, o singură dată, indiferent de anul absolvirii.
Secretarii comisiilor
-

vor întocmi (sub coordonarea președinților comisiilor) şi comunica absolvenților, cu cel puțin 2 zile
înainte de examen, listele cu programarea pe zile și ora pentru susținerea probelor de examen;

-

vor aduce la cunoștința absolvenților modalitatea de conectare la platforma Teams Microsoft cat si
alte aspecte necesare desfășurării in bune condiții a examenului.

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR
Perioadele de desfășurare: examenele de finalizare a studiilor din sesiunea septembrie vor fi planificate
în următoarele perioade:
- pentru examenul de diplomă:

01–05 martie 2021

- pentru examenul de disertație: 01–05 martie 2021
Toate probele examenului de diplomă / disertație / absolvire se vor susține oral online.
Toate susținerile publice ale examenelor de finalizare de studii se vor organiza pe platforma Microsoft
Teams, vor fi înregistrate individual pentru fiecare absolvent și arhivate la nivelul facultății.
Proiectul de diplomă, proiectul de absolvire și lucrarea de disertație vor corespunde temei
proiectului/lucrării care a fost semnată de directorul de departament și de conducătorul științific.
Conducătorul științific va prezenta explicit și motivat propunerea privind admiterea (sau respingerea)
proiectului/lucrării în vederea susținerii. Acesta propune o notă pentru proiect/lucrare care va avea
caracter orientativ pentru comisia de examen.
Rezultatul examenului de finalizare a studiilor se comunică prin afișare la sediile facultăților
(admis/respins) și pe pagina web, în termen de cel mult 48 de ore de la data susținerii acesteia. Notele
obținute la examenul de finalizare a studiilor se anunță în aceeași zi cu susținerea acestuia.
Desfășurarea examenului de diplomă
Examenul de absolvire și examenul de diplomă sunt publice și constau, fiecare, din două probe, după
cum urmează:
a) Proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale şi de specialitate.
b) Proba 2: prezentarea şi susținerea proiectului de diplomă sau a proiectului de absolvire.
Probele pentru examenul de diplomă/absolvire se desfășoară în prezența, în același loc și în același
moment, a comisiei de examen și a examinatului, pe platforma Microsoft Teams.
La susținerea examenului de diplomă/absolvire, absolvenții vor primi două note:
a) o notă care să reflecte evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, din problematica
proiectului de absolvire sau a proiectului de diplomă;
b) o notă care să reflecte valoarea, modul de prezentare al proiectului de diplomă / absolvire,
precum și cuantificarea răspunsurilor la întrebările comisiei din tematica proiectului.
Cele două note sunt calculate ca medii aritmetice (cu două zecimale, fără rotunjire) ale notelor numere
întregi de la 1 la 10 acordate de membrii comisiei de examen de diplomă/absolvire (exclusiv secretarul).
Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de diplomă/absolvire nu este publică,
dar se acceptă participarea conducătorul științific al proiectului de diplomă.
Un examen de diplomă/absolvire este promovat dacă media aritmetică a celor două note este de cel puțin
6,00 și fiecare din cele două note de mai sus este de cel puțin 5,00.
Desfășurarea examenului de disertație
Examenul de disertație constă dintr-o singură probă și anume: prezentarea și susținerea lucrării de
disertație. Susținerea lucrării de disertație este publică și se desfășoară în prezenta, în același loc și în
același moment, a comisiei de examen și a examinatului, pe platforma Microsoft Teams.
Media de promovare a examenului de disertației trebuie să fie cel puțin 6,00 și este media aritmetică (cu
două zecimale, fără rotunjire) a notelor numere întregi de la 1 la 10 acordate de membrii comisiei de
examen de disertație (exclusiv secretarul). Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor nu
este publică, dar se acceptă participarea conducătorul științific al lucrării de disertație.

