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În atenţia studenţilor care doresc a fi coordonaţi la lucrarea 

de diplomă sau disertaţie 

Dragi studenţi, 

Acceptul de a vă coordona la lucrarea de diplomă sau disertaţie, presupune ca Dvs. să vă 

angajaţi să respectaţi şi asumaţi condiţiile din tabelul de mai jos. Pentru aceasta vă rog (1) să 

download-aţi acest document, (2) să completaţi datele Dvs., (3) titlul temei, (4) data 

completării, (5) să semnaţi documentul şi (6) să-l predaţi coordonatorului în format fizic. 

Numele şi prenumele:: 

Titlul temei:: 
 
 

Nr. 
Crt. 

Activitatea Termen 
limită 

Respectat 
(Da/Nu) 

1.  Selectarea temei 01 Noiembrie DA/NU 

2.  Predarea prezentului tabel, completat şi semnat 01 
Decembrie 

DA/NU 

3.  Prezentarea propunerii de cuprins 01 
Decembrie 

DA/NU 

4.  Transmiterea primei forme a părţii teoretice 01 Februarie DA/NU 

5.  Definitivarea părţii teoretice 01 Aprilie DA/NU 

6.  Transmiterea primei forme a părţii practice 01 Mai DA/NU 

7.  Definitivarea părţii practice 01 iunie DA/NU 

8.  Participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice 
studenţeşti 

25 Mai DA/NU 

9.  Prezentarea părţii tehnice (acolo unde este cazul) 01 iunie DA/NU 

10.  Definitivarea părţii grafice a proiectului (acolo unde 
este cazul) 

15 iunie DA/NU 

11.  Obţinerea avizului final de participare la susţinere 15 iunie DA/NU 

12.  Definitivarea completă a lucrării 15 iunie DA/NU 

13.  Predarea exemplarului final către coordonator 15 iunie DA/NU 

14.  Trasmiterea primei forme a prezentării în 
Powerpoint 

20 iunie DA/NU 

15.  Definitivarea prezentării în Powerpoint. 25 iunie DA/NU 

 Data: 
 
 

Semnătura: 
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IMPORTANT 
• Nerespectarea termenelor de mai sus atrage după sine anularea 

caracterului de coordonator al lucrării Dvs., precum şi imposibilitatea 

susţinerii temei respectiv în faţa comisiei de examen. 

• Lucrarea Dvs. (în format parţial sau total) va trebui trimisă 

coordonatorului prin email, în format doc sau docx pentru verificare la 

termenele prevăzute mai sus.  

• Atenţie la preluarea materialelor din diverse surse. Documentele vor fi 

scanate antiplagiat şi orice depăşire a procentului de 7% poate conduce 

la respingerea lucrării. 

• În final, în vederea susţinerii, lucrarea Dvs. trebuie să fie listată într-un 

exemplar, acesta rămânând comisiei de examinare. De asemenea, forma 

finală a lucrării va trebui transmisă coordonatorului înainte de susţinere.  

 

Sibiu,        Prof.univ.dr.ing.Liviu Roşca 

25.06.2022 


