
Proiectul de Diplomă 2019 

Extras din Procedura EIPD 1.3 aprobată de Consiliul Facultății de Inginerie 

Aerospațială  

în ședința din 14 septembrie 2016 

Finalizarea proiectului și înscrierea la examenul de diplomă în anul universitar 

2018/2019 

Proiectul de diplomă finalizat este predat cel mai târziu la 14 iunie 2019 în format 

electronic ca fișier Word și PDF și la 28 iunie 2019 în format tipărit și legat (2 

exemplare). Este important ca varianta tipărită să provină din aceeași variantă 

electronică. Pentru Comisie va prevala varianta electronică față de cea tipărită. 

Referatul de evaluare a proiectului de către îndrumător (după modelul din Anexa 

5 - EIPD) poate fi întocmit doar după predarea proiectului finalizat. Referatul va fi 

inclus în proiect la data susținerii de îndrumător sau de secretarul Comisiei de 

examen de diplomă. 

Studenții trebuie să urmărească afișarea comisiilor de examen de diplomă, care va 

include datele de contact ale secretarului comisiei (SC). 

Predarea proiectului de diplomă definitiv în format electronic se face de către 

studenți: 

a) către îndrumători (IND) pentru întocmirea fișei de evaluare (după 

modelul din Anexa 5)  

b) către secretarul comisiei de examen de diplomă (SC), pentru eliberarea 

dovezii de predare a proiectului, semnată de SC. 

Pentru înscrierea la examenul de diplomă, studentul are nevoie de semnăturile 

ambelor persoane menționate (IND și SC). 

În săptămâna următoare predării proiectului definitiv în format electronic (17-21 

iunie 2019), are loc înscrierea studenților la examenul de diplomă. Această 



înscriere presupune prezentarea la secretariatul facultății (SF) a următoarelor 

documente: 

a) cererea de înscriere la examen; formularul se descarcă de pe site-ul facultăţii, 

se completează şi se semnează de către absolvent şi de conducerea facultăţii (D); 

pe acest formular apare semnătura îndrumătorului, iar aceasta este condiționată 

de primirea în prealabil a proiectului de diplomă definitiv în format electronic; 

b) fişa de lichidare, completată şi semnată; formularul se ridică de la Secretariat; 

c) dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat proiectul de 

diplomă; 

d) certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie 

internaţională, eliberat de departamentul de profil al UPB sau de către o altă 

instituţie specializată;  

e) copie buletin/carte de identitate sau paşaport; 

f) două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, mată, format 3x4 

cm; 

g) copie a Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru 

studenţii străini); 

h) declaraţia de originalitate a proiectului de diplomă; formularul se descarcă de 

pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent; acest 

formular nu substituie și nu este substituit de declarația anti-plagiat care face 

parte integrantă din proiect, din Anexa 3 – EIPD 1.3; 

i) convenția de lucru la proiectul de diplomă în original, semnată de îndrumător 

inclusiv la rubrica de pe rândul 7 (Anexa 4 – EIPD 1.3) 

Octavian Thor Pleter 

DECAN 


