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Informaţii despre examenul de diplomă
Sesiunea iunie – iulie 2020

În atenţia studenţilor din anul IV, Licenţă

Perioada de susţinere a lucrărilor de diplomă: 29 iunie – 03 iulie 2020
Modalitate de susţinere a lucrărilor de diplomă: online, pe platforma Microsoft Teams
-

Pe platforma Moodle există o „disciplină” la licenţă / anul 4 / semestrul 2 la fiecare
specializare denumită: LUCRARI DE DIPLOMA-Prescurtarea denumirii programului de
licenţă iunie 2020. Veţi găsi aceste „discipline”, la specializarea corespunzătoare
denumite astfel:
LUCRARI DE DIPLOMA-IEDEE iunie 2020
LUCRARI DE DIPLOMA-IEICM iunie 2020
LUCRARI DE DIPLOMA-IMA SERIA A iunie 2020
LUCRARI DE DIPLOMA-IMA SERIA B iunie 2020

-

Această „disciplină” are o singura perioadă denumită: 8 iunie – 3 iulie;

-

În această disciplină va exista o resursă de tip Assignment / Lucrare, cu deadline 22
iunie 2020 în care studenţii vor încărca lucrările de diplomă finalizate format .pdf;
fiecare document .pdf va avea denumirea următoare: Nume_Prenume_Prescurtarea
denumirii specializării:
Exemple:
Popescu_Ion_Emil_IEDEE
Popescu_Ion_Emil_IEICM
Popescu_Ion_Emil_IMA_SERIA_A
Popescu_Ion_Emil_IMA_SERIA_B

-

Modalitatea de lucru pe platforma Microsoft Teams pentru susţinerea online a
lucrărilor de diplomă va fi stabilită concret de preşedintele comisiei împreună cu
secretarul acesteia (crearea canalului MT, adăugarea membrilor comisiei şi a
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studenţilor de la specializarea respectivă în echipa MT etc.); această modalitate de
lucru va fi transmisă membrilor comisiei şi studenţilor de la specializarea respectivă;
-

Secretarii comisiilor pentru susţinerea lucrărilor de diplomă sunt următoarele cadre
didactice:
o Asist. drd. ing. Mirona Ana Maria POPESCU pentru IEDEE;
o Ş.l. dr. ec. Sorin CIUPITU, pentru IEICM;
o Asist. drd. ing. Andreea BARBU pentru IMA, Seria A;
o Asist. drd. ing. Iustina – Cristina COSTEA MARCU pentru IMA, Seria B;

IMPORTANT!
-

Sesiunea online de susţinere a lucrărilor de diplomă va fi înregistrată;

-

Încărcarea lucrărilor de diplomă de către studenţi pe platforma MOODLE în secţiunea
menţionată mai sus NU înlocuieşte obligaţia studenţilor de a încărca lucrarea şi alte
documente solicitate pe platforma studenti.pub.ro;

-

Datele de susţinere a lucrărilor de diplomă sunt următoarele:
o IEDEEE, 30 iunie 2020, ora 9:00, Microsoft Teams;
o IEICM, 3 iulie 2020, ora 9:00, Microsoft Teams;
o IMA, Seria A, 1 şi 2 iulie 2020, ora 9:00, Microsoft Teams;
o IMA, Seria B, 1 şi 2 iulie 2020, ora 9:00, Microsoft Teams.

Data: 06.06.2020

Decanul Facultăţii de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor (FAIMA),
Conf. dr. ec. Corina – Ionela DUMITRESCU
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