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REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea examenelor
de diploma ~i disertatie
Vahdat de Senatul universitar in sedinta din 04.02.2020

I. Examenul de diploma, sesiunile iulie ~i septembrie 2020
Art. I (1) Finalizarea studiilor de catre absolventii programelor de studii
universitare de licenta din Academia Tehnica Militara "Ferdinand I" se realizcaza prin
examen de diploma, organizat in baza urmatoarelor reglementari:
a) Legea educatiei nationale, nr. 112011, cu modificarile si cornpletarile
ulterioare;
b) Legea privind organizarea studiilor universitare, nr. 288/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare;
c) Hotdrdrii Guvernului nr. 40412006 privind organizarea si desfasurarea
studiilor universitare de masterat;
d) Hotiirdrea Guvernului Romdniei privind organizarea si functionarea
Academiei Tehnice Militare, nr. 264/2007;
e) Hotdrdrea
Guvernului Romdniei nr. 60712014 privind aprobarea
continutului si formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolventilor
ciclului I - studii universitare de licenta;
f) Hotardrea
Guvernului Romdniei nr. 31612016 privind aprobarea
Nomenclatorului domeniilor si al specializdrilor/programelor de studii
universitare si a structurii institutiilor de invatamdnt superior pentru anul
universitar 2016-2017;
g) Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru
invdtamdntul superior, cercetare stiintificd si dezvoltare tehnologicd nr. 657
din 2014, pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii
in sistemul de inviitdmdnt superior;
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h) Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 6125 din 2016, privind aprobarea
metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de
licenta/diploma si disertatie, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) Dispozitia comund SMG nr. 48/05.06.2015 si DMRU nr. 11105.06.2015,
Norme privind repartitia si numirea in functii a absolventilor programelor de
formare profesionald initiald a cadrelor militare in activitate, ai studiilor de
master si ai rezidentia tu lui,·
j) Planurile de invdtamdnt ale seriei 2016-2020.
(2) Examenul de diploma consta in doua probe:
a) Proba 1 - Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate (0 proba
sensa, lara a se rep eta integral un examen de an sustinut), pentru
care se acorda 5 credite de studiu (ECTS);
b) Proba 2 - Prezentarea si sustinerea proiectului de diploma, pentru care se
acorda 5 credite de studiu (ECTS).
(3) Scopul probei scrise este de a evalua capacitatea absolventilor de integrare a
cunostintelor dobandite pe parcursul studiilor ~i de adaptare la procesul cognitiv din
domeniul respectiv.
(4) Scopul proiectului de diploma este de a evalua capacitatea absolventilor de a
aplica cunostintele, abilitatile si competentele profesionale, in conditiile de rezolvare a
unor probleme specifice domeniului de pregatire.
(5) Examenul de diploma se desfasoara la Academia Tehnica Militara
"Ferdinand I", intrucat programele de studii universitare de licenta sunt acreditate prin
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 3261 2019.
(6) Examenul de diploma se organizeaza in doua sesiuni, astfel:
a) sesiunea iulie 2020: in perioada 06 - 17.07.2020;
b) sesiunea septembrie 2020: in perioada 14 - 18.09.2020.
(7) Examenul de diploma se desfasoara in limba romana.
(8) Proiectul de diploma poate fi redactat partial sau integral intr-o limba de
circulatie internationala; in acest caz, la proiectul de diploma se anexeaza obligatoriu, 'pentru partea redactata in limba straina, un rezumat in limba romana,
Art. 2 (1) Denumirea probei scrise, tematica si bibliografia pentru fiecare
program de studii universitare de licenta au fost stabilite de catre Senatul universitar al
academiei, in sedinta din 04.12.2019,
la propunerea Consiliilor facultatilor, in
conformitate cu planurile de invatamant si fisele disciplinelor dupa care au studiat
absolventii. Probele, tematica ~i bibliografia sunt afisate la panourile facultatilor si pe
site-ul web al institutiei.
,
(2) in Anexa nr. 1 se prezinta denumirea probei scrise din cadrul examenului de
diploma pentru fiecare program de studii universitare de licenta din prornotia 2020,
precum si domeniul de studii universitare, diploma acordata si titlul acordat ce se
inscriu pe actele de studii.
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(3) Temele proiectelor de diploma au fost stabilite pe baza continutului planurilor
de invatamant si fisele disciplinelor, la propunerea departamentelor de specialitate ~i
ale beneficiarilor, fiind avizate de Consiliile facultatilor; acestea au fost aprobate de
rectorul academiei si au fost detaliate ~i repartizate studentilor cu trei semestre inainte
de sustinerea examenului de diploma, conform normelor legale in vigoare.
Art. 3 (1) Pentru sustinerea examenului de diploma se constituie 0 comisie pe
academie fermata din minim 5 membri.
(2) Presedintele comisiei examenului de diploma este rectorul academiei sau
inlocuitorul legal.
(3) Din comisia pe academie fac parte prorectorul pentru invatamant, decanii,
secretarul sef al academiei, profesori/conferentiari universitari - membri si un ofiter din
Sectia management universitar sau din Secretariatele facultatilor - secretar.
(4) Pentru fiecare program de studii se va constitui, la propunerea Consilii lor
facultatilor si cu aprobarea Senatului universitar, cate 0 subcomisie de examen de
diploma, fermata din minim 4 membri si care trebuie sa aiba desemnati: un presedinte,
membri si un secretar. Presedintele comisiei trebuie sa aiba gradul didactic de profesor
universitar sau conferentiar universitar, iar membrii comisiei trebuie sa aiba gradul
didactic de eel putin lector universitar/sef de lucrari. Secretarul subcomisiei poate fi cu
gradul didactic de asistent universitar sau doctorand si are atributii numai de
administrare a documentelor.
(5) Compunerea comisiei ~i subcomisiilor pentru examenul de diploma se
stabileste prin decizia rectorului academiei cu aprobarea Senatului universitar, cu eel
putin 15 zile inaintea inccpcrii examenului de diploma si se publica pe site-ul web al
institutiei.
(6) Membrii subcomisiilor examenului de diploma nu se pot afla, cu cei evaluati
sau intre ei, in relatie de soti, afini si rude pfma la gradul al III -lea inclusiv, in
conformitate eu prevederile legale.
Art. 4 (1) La examenul de diploma sesiunile iulie si septembrie 2020 se pot
inscrie:
-Absolventii Academiei Tehnice Militare "Ferdinand I", promotia 2020 (care au
promovat toate activitatile obligatorii cuprinse in planurile de invatamant).
- Absolventii promotiilor anterioare, care nu au promovat examenul de diploma
in sesiunile desfasurate
in anii anteriori.
,
(2) La un program de studii, examenul se organizeaza si se desfasoara in aceleasi
conditii pentru toti absolventii.
Art. 5 (1) Inscricrca absolventilor la examenul de diploma se face cu eel putin
5 zile calendaristice inainte de inceperea acestuia, pe baza de cereri scrise, avizate de
secretarul sef al facultatii, prezentate la secretarul subcomisiei pe program de studii.
(2) Secretarul subeomisiei examenului de diploma inainteaza, la comisia
examenului de diploma pe academie, tabelul nominal eu toti absolventii, trecuti in
ordine alfabetica, care au depus cereri de inscriere si indeplinesc conditiile de a sustine
examenul de diploma.
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(3) Pana pe data de 03.07.2020, absolventii vor preda la secretarul subcomisiei
pe program de studii Proiectul de diploma care trebuie sa contina si:
- referatul indrumatorului stiintific;
- declaratia scrisd a absolventului (anexa nr.5) referitoare la faptul ca proiectul
de diploma este 0 lucrare originala si nu contine capitole copiate din alte Iucrari.
(4) Indrumatorii proiectelor de diploma raspund solidar cu autorii acestora de
asigurarea originalitatii continutului.
(5) In academie este interzisa comercializarea proiectelor de diploma.
Art. 6 (1) Proba scrisa preceda sustinerea proiectului de diploma si are durata de
trei ore; sustinerea probei scrise se face pe fonnulare tipizate. Nepromovarea probei
scrise nu conditioneaza sustinerea proiectului de diploma.
(2) Elaborarea subiectelor si criteriilor de evaluare se face de catre subcomisia
de examen, iar evaluarea lucrarilor se face de eel putin doi membri din subcomisie
(evaluatori), din randul personalului didactic de predare de la disciplinele implicate in
proba scrisa,
(3) Intre notele finale pe lucrare ale celor doi evaluatori nu se accepta 0 diferenta
mai mare de 1 punct. In caz contrar, medierea 0 face presedintele subcomisiei, dupa
evaluarea lucrarii de catre al treilea evaluator in prezenta celor doi.
(4) Notele acordate la proba scrisa, reprezentate de media notelor acordate pe
lucrare de catre cei doi evaluatori sau, in cazul medierii de nota acordata de eel de al
treilea evaluator, sunt analizate, pentru fiecare absolvent in parte, in plenul subcomisiei
examenului de diploma. Fisa de note va fi cornpletata de catre presedintele subcomisiei
cu 0 singura nota, cu doua zecimale fiira rotunjire, sub semnatura tuturor membrilor
subcomisiei examenului de diploma.
(5) Nota minima de promovare a probei scrise este 5 (cinci).
Art. 7 Rezultatele obtinute la proba scrisa se comunica absolventilor in ziua
respectiva, prin afisare la facultati. Pe pagina web a institutiei se afiseaza rezultatele, in
termen de cel mult 48 ore de la data sustinerii, sub semnatura presedintelui comisiei de
examen pe academie.
Art. 8 (1) Indrumatorul stiintific verifica originalitatea continutului proiectului
de diploma si intocmeste un referat care va fi avizat de directorul de departament; 'referatul trebuie sa contina 0 analiza temeinica a proiectului de diploma din care sa
reiasa faptul ca lucrarea este originala si se incheie cu propunerea de admitere in
vederea sustinerii in fata subcomisiei sau de respingere a acestuia.
(2) Sustinerea proiectului de diploma se face in sedinta publica in prezenta, in
acelasi loc si in acelasi moment, a subcomisiei de examen pentru fiecare program de
studii si a examinatului.
(3) Fiecare membru al subcomisiei (mai putin secretarul subcomisiei) propune
cate 0 nota intreaga, de la lla 10. Nota la proiectul de diploma este media aritmetica a
acestor note, cu doua zecimale, fiira rotunjiri. Nota minima de promovare a proiectului
de diploma este 5 (cinci), in caz contrar, absolventul este declarat respins.
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(4) In cazul in care proiectul de diploma este redactat intr-o limba straina de
circulatie internationala (cngleza sau franceza), sustinerea publica se poate face in limba
respectiva,
(5) Fisa de note cu rezultatele obtinute de absolventii examinati in ziua respectiva
se cornpleteaza de catre presedintele subcomisiei si se semneaza de toti membrii
subcomisiei.
(6) Zilnic, presedintele subcomisiei cornunica, in plenul subcomisiei, rezultatele
obtinute de catre absolventi la proiectul de diploma. Deliberarea subcomisiilor cu
privire la stabilirea rezultatelor examenului de diploma nu este publica.
Art. 9 (1) Eventualele contestatii in legatura cu rezultatele probei scrise din
cadrul examenului de diploma se depun la secretarul comisiei pe academie, in termen
de eel mult 24 ore de la afisarea rezultatelor; aceste contestatii se rezolva in termen de
eel mult 48 ore de la data incheierii depunerii contestatiilor, de catre comisia de analiza
si solutionare a contestatiilor numitd pe academie.
Deciziile comisiei de analiza si" solutionare a contestatiilor
sunt definitive.
,
Pentru solutionarea contestatiilor, presedintele comisiei de solutionare a
contestatilor
numeste
evaluatori care reevalueaza lucrarile care fac obiectul
,
,
contestatiilor, dupa aceleasi criterii de evaluare. Daca note Ie finale pe lucrari rezultate
in urma reevaluarilor difera cu mai mult de un punct fata de note le initiale, in
documente se mentioneaza notele acordate la reevaluare, in caz contrar mentinandu-se
notele initiale.
,
(2) Rezultatele obtinute la sustinerea proiectului de diploma nu pot fi contestate.
(3) Solutionarea eventualelor contestatii privind organizarea si desfasurarea
examenului de diploma sunt de competenta Senatului universitar al academiei; aceste
contestatii se depun la compartimentul documente clasificate in termen de 24 ore de la
incheierea examenului de diploma (comunicarea notelor la proiectul de diploma pentru
toti absolventii din programul de studii respectiv) si se rezolva in termen de 48 ore de
la incheierea termenului de depunere.
(4) Membrii comisiei de solutionare a contestatiilor nu se pot afla, cu cei
examinati sau intre ei, in relatie de soti, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv.
Art. 10 (1) La incheierea examenului de diploma, subcomisiile intocmesc darea
de seama privind desfasurarea examenului de diploma, in care se prezinta rezultatele
obtinute de catre absolventi si toate documentele subcomisiei, pe care 0 inainteaza
comisiei de examen pe academie; darea de seama se semneaza de toti membrii
subcomisiei examenului de diploma.
(2) Comisia examenului de diploma pe academie intocmeste darea de seams
privind rezultatele tuturor absolventilor, pe baza darilor de seama ale subcomisiilor si
o inainteaza, pentru infonnare, Directiei Instructie si Doctrina si Directiei Generale
Management Resurse Umane.
Art. 11(1) Media examenului de diploma (ME) se calculeaza cu doua zecimale,
tara rotunjiri, ca medie aritmetica intre nota probei scrise si nota obtinuta la sustinerea
proiectului de diploma; media minima de promovare a examenului de diploma este 6
(sase).
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(2) In cazul nepromovarii examenului de diploma pot fi recunoscute in sesiunea
urmatoare, la cerere, rezultatele obtinute la una din probele sustinute.
Art. 12 (1) Media de promovare a anilor de studii (Mp)se calculeaza cu doua
zecimale, rara rotunjiri, ca medie aritrnetica simpla a mediilor de promovare anuale
(M.A.i), unde i = 1, 2, 3, 4.
1/
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n
unde: n = 4 la programele de studii universitare
P

de licenta

Media de promovare a anului de studii i (M.A.i) se calculeaza, eu doua zecimale, rara
rotunjiri, ca medie aritmetica simpla a notelor obtinute la disciplinele din anul i, unde
i = 1, 2, 3, 4:
ndi

unde:

-

Ni - nota obtinuta la disciplina k;

ndi - numarul de note acordate la discipline in anul i
(2) Ordinea de clasificare, prevazuta la pet. 4.4 din suplimentulla diploma de inginer
intocmit conform HG. nr. 607/23.07.2014, este data de media de promovare a anilor de
studii (Mp), calculata conform paragrafului (1).
Art. 13 Media generala de absolvire (MGA) pe baza careia se stabileste ordinea de
ierarhizare a absolventilor in vederea repartizarii pe functii se calculeaza, cu doua
zecimale, rara rotunjiri, in confonnitate cu Dispozitia comunii SMG nr. 48/05.06.2015
~i DMRU nr. 11105.06.2015, dupa formula:

in care:
- M GA - media generala de absolvire pe baza careia se face repartizarea;
- Mp. - media de promovare a ani lor de studii (conform art. 12);
- ME - media examenului de diploma tconform art. 11).

Art. 14 (1) Ordinea de clasificare a absolventilor in vederea efectuarii repartizarii
pe functii se realizeaza pe fiecare program de studii, pentru fiecare beneficiar, strict in
ordinea descrescatoare a mediilor generale de absolvire.
(2) La medii generale egale, ordinea de clasificare se face dupa urmatoarele
criterii:
a) media de promovare a anilor de studii (Mp);
b) nota obtinuta la proba sensa din cadrul examenului de diploma;
c) media de promovare a anului IV de studii;
d) media de promovare a anului III de studii;
NECLASfFlCAT
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e) media de promovare a anului II de studii.
Art. 15 (1) Absolventilor care au promovat examenul de diploma li se acorda
titlul de inginer si li se elibereaza "Diploma de inginer" insotita de suplimentul la
diploma (Diploma Supplement). Pentru absolventii de la buget se elibereaza si

.Brevetul de ofiter".
(2) Pana la eliberarea diplomei, absolventii care au promovat examenul de
diploma primesc, la cerere, adcvcrinte de absolvire a studiilor.
(3) Adeverinta de absolvire confera titularului aceleasi drepturi legale ca ~i
diploma si trebuie sa contina functia, numele si prenumele si semnatura persoanelor
responsabile din academie precum si informatiile urmatoare: a) domeniul de studii
universitare; b) programul de studii/specializarea; c) perioada de studii; d) media
examenului de diploma e) media de finalizare a studiilor; f) statutul de
acreditare/autorizare provizorie, forma de invatamant, limba de predare, locatia
geografica, numarul de credite si actul normativ care le stabileste (hotarare a
guvemului, ordin al ministrului, dupa caz).
Art. 16 Absolventii care nu promoveaza examenul de diploma pot sustine
examenul de diploma, respectiv probele stabilite de Senatul universitar in Regulamentul
de organizare si desfasurare a examenelor de diploma si disertatie din anii urmatori,
la cerere, in regim cu taxa; cuantumul taxei se stabileste de Senatul universitar.
Art. 17 (1) Formularele pentru diplomele de inginer si certificatele de studii
universitare sunt cele stabilite de Ministerul Educatiei Nationale, fiind procurate de
Sectia management universitar de la S.C. Imprimeria Nationala S.A.
(2) Suplimentul la diploma (Diploma supplement), intocmit conform Hotdrdrii
Guvernului Romdniei nr. 60712014, se elibereaza de catre Secretariatele facultiuilor.
(3) Formularele pentru brevetele de ofiter se asigura de Sectia Management
Resurse Umane din academie de la Centrul Tehnic-Editorial al Armatei.

II. Examenul de disertatle pentru studii universitare de master,

sesiunile iunie 2020, iulie 2020 ~i februarie-martie 2021
Art. 18 Studiile universitare de master se incheie cu examen de disertatie, care
este sustinut in fata unei comisii de specialitate. Disertatia trebuie sa demonstreze
cunoasterea avansata a temei abordate, sa contina elemente de originalitate, pre cum si
modalitati, de validare stiintifica
a acestora.
,
,
Examenul de disertatie se organizeaza in trei sesiuni, astfel:
a) sesiunea iunie 2020 doar pentru programul de studii universitare de master
Ingineria sistemelor de comunicatii si securitate electronicd: in perioada
09 - 12.06.2020;
b) sesiunea iulie 2020: in perioada 20 - 24.07.2020;
c) sesiunea februarie-martie 2021: va fi stabilita de catre Senatul universitar
prin Calendarul activitiuilor educationale in anul universitar 2020-2021.
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Art. 19 Tema disertatiei a fost stabilita, cel tarziu la sfarsitul primului semestru
de studiu, prin consultare cu studentul, avizata de Consiliul facultatii care organizeaza
masterul si aprobata de conducerea academiei.
Art. 20 Elaborarea si sustinerea disertatiei se poate face si intr-o limba de
circulatie intemationala, iar in aceasta situatie lucrarea va fi insotita si de un rezumat
redactat in limba romana,
Art. 21 Academia va asigura accesul la lucrarile de disertatie sustinute, prin
posibilitatea consultarii acestora in biblioteca.
Art. 22 Academia organizeaza examen de disertatie numai pentru absolventii
proprll.
Art. 23 Lucrarea de disertatie se sustine in sedinta publica, de regula, in sesiunea
planificata, numai de acei studenti care au indeplinit toate obligatiile prevazute in planul
de invatamant pentru semestrele de studiu si au predat lucrarea de disertatie cu eel putin
5 (cinci) zile inainte de data sustinerii,
Art. 24 In cazul Iucrarilor de disertatie
, redactate intr-o limb a straina de circulatie
, ~
internationala (engleza sau franceza), sustinerea publica se poate face in limba respectiva.
Art. 25 Sustinerea publica a lucrarii de disertatie se constituie intr-o dezbatere
stiintifica, la care participa studentul, membrii comisiei si indrumatorul stiintific,
Dezbaterea se axeaza pe elementele de originalitate ale lucrarii de disertatie, pe
interpretarea si recunoasterea valorica a rezultatelor obtinute.
Dezbaterea se desfasoara astfel: prezentarea lucrarii si a rezultatelor obtinute de
student, intrebari si raspunsuri la care participa, deopotriva, studentul, membrii comisiei
si
, indrumatorul stiintific.
,
,
Art. 26 Comisiile pentru sustinerea disertatiilor se numesc pentru fiecare
program de studii, prin decizia rectorului, la propunerea Consiliilor facultatilor si
validarea acestora de catre Senatul universitar.
Fiecare comisie este alcatuita din eel putin 4 membri, cadre didactice cu titlul de
doctor ~i care trebuie sa aiba desemnati: un presedinte, membri si un secretar
Presedintele comisiei trebuie sa detina titlul de profesor universitar sau conferentiar
universitar. Membrii comisiilor, inclusiv secretarul comisiei, pentru examenul de disertatie
trebuie sa fie cadre didactice cu titlul de profesor universitar, conferentiar universitar sau
lector universitar.
Membrii comisiei pentru sustinerea disertatiei nu se pot afla, cu cei evaluati sau
intre ei, in rclatie de soli, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv.
Membrii comisiei pentru sustinerea disertatiei, inclusiv secretarul comisiei,
evalueaza lucrarea cu 0 nota intreaga de la 1 la 10. Nota finals pentru sustinerea lucrarii
de disertatiei este media aritmetica a notelor acordate de catre membrii comisiei. Media
minima pentru promovare este 6,00.
Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de
disertatie nu este publica.
>
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Rezultatele examenului de disertatie nu pot fi contestate.
Art. 27 Rezultatele examenului de disertatie
se comunica/afiseaza
de catre
,
,
secretarul comisiei, la sediul facultatii, in ziua in care s-a desfasurat examenul.
Art. 28 (1) Contestatiile privind modul de desfasurare a examenului de disertatiei
se inregistreaza si se depun in scris la secretariatul facultatii, in termen de maximum 24
de ore de la comunicarea/afisarea rezultatelor. Contestatiile inregistrate si depuse in
termenul mentionat se solutioneaza in tennen de 48 de ore de la depunere, de catre 0
comisie de analiza a contestatiilor numita de decanul facultatii organizatoare a sustinerii
disertatiei.
(2) Membrii comisiei de solutionare a contestatiilor nu se pot afla, cu cei examinati
sau intre ei, in relatie de soti, afini si rude pana la gradul al III -lea inclusiv.
Art. 29 (1) Studentul care a promovat sustinerea disertatiei primeste diploma de
master, insotita de suplimentul la diploma in termen de eel mult 12 luni de la data
promovarii,
(2) Media de promovare a anilor de studii (Mpa) se calculeaza cu doua
zecimale, rara rotunjiri, ca medie ponderata ECTS a notelor obtinute la toate
disciplinele din planul de invatamant:
'LCNk . ECTSk)
M pa =----'L ECTSk

unde:
-

-

Nk - nota obtinuta la disciplina k;
ECTSk - numarul de credite ECTS alocate disciplinei k;

(3) Media generala de absolvire (M GA) se calculeaza, cu doua zecimale, rara
rotunjiri, dupa formula:
MGA = [(MPmx 2) + MD]: 3
in care:
- M GA - media generala de absolvire;
- MplII - media de promovare a masterului este media aritmetica a mediilor de promovare anuale;
- MD - media examenului de disertatie (conform art. 26).

(4) Ordinea de clasificare prevazuta la pet. 4.4 din suplimentul diplomei de
master este data de media de promovare a anilor de studii calculata conform alin. 2.
Art. 30 Absolventii studiilor universitare de master care nu au promovat
sustinerea disertatiei primesc, la cerere, un certificat de absolvire a programului de
studii universitare de master care cuprinde informatii privind forma de invatarnant la
care s-a organizat scolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de
studii.
III. Dispozitii finale
Art. 31 Componenta comisiilor pentru examenele de diploma/disertatie se vor
publica pe pagina web a institutiei.
NECLASIFICAT
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Art. 32 (1) Documentarea si elaborarea proiectului de diploma I lucrarii de
disertatie se face sub conducerea unui indrumator stiintific, desemnat de
departamentele de specialitate.
(2) Indrumatorul stiintific al lucrarii de disertatie trebuie sa fie profesor
universitar, conferentiar
universitar sau lectorlsef
titlul stiintific
,
, de lucrari care a obtinut
"
,
de doctor.
(3) Proiectele de diploma /lucrarile de disertatie vor fi insotite de referatele de
apreciere intocmite de indrumatorii stiintifici, care trebuie sa contina aprecieri privind
proiectele/lucrarile (continutul, nivelul calitativ, gradul de originalitate) precum si de
declaratia scrisd a absolventului referitoare la faptul ca proiectul de diploma/lucrarea
de disertatie este 0 lucrare originala si nu contine capitole copiate din alte lucrari.
Indrumatorul stiintific va prezenta explicit si motivat propunerea privind admiterea (sau
respingerea) proiectului/lucrarii in vederea sustinerii, Acesta propune 0 nota pentru
proiect/lucrare, care va avea caracter orientativ pentru comisia de examen. In cazul cand
indrumatorul stiintific propune respingerea proiectului de diploma, directorul de
departament desemneaza un alt cadru didactic care verifica proiectul de diploma;
directorul de departament, indrumatorul stiintific si persoana desemnata hotarasc
admiterea sau respingerea proiectului de diploma.
(4) Indrumatorii stiintifici ai proiectelor de absolvire/diplorna si lucrarilor de
disertatie raspund soli dar cu autorii acestora de asigurarea originalitatii continutului
acestora. Sanctiunile vizand fraudarea lucrarilor se aplica in cazurile in care se constata
comercializarea de proiecte de diploma sau lucrari de disertatie ~i atrag excluderea din
universitate a oricarui membru al comunitatii academice (personal didactic, personal
nedidactic, studenti).
(5) In situatia in care absolventii care vor sa se inscrie la examenul de diploma,
dar nu doresc sa sustina Proba 2 - Prezentarea si sustinerea proiectului de diploma,
acestia vor intocmi cererea de inscriere (Anexa nr.6), in care vor specifica acest lucru
si vor fi exonerati de obligativitatea predarii proiectului de diploma.
Art. 33 Probele examenului de diploma se desfasoara in prezenta, in acelasi loc
si acelasi moment, a comisiei de examen si a examinatului.
Art. 34 Programele de studii la care se sustine examen de diploma si denumirea probei scrise sunt prezentate in anexa nr. 1.
Art. 35 Criteriile orientative de apreciere a proiectului de diploma sunt
prezentate in anexa nr.2.
Art. 36 Regulile orientative de tehnoredactare a proiectelor de diploma sunt
prevazute in anexa nr. 3.
Art. 37 Programele de studii de master la care se sustine examen de disertatie
sunt prezentate in anexa nr. 4.

Art. 38 Modelul declaratiei pe propria raspundere privind originalitatea continutului
proiectului de diploma/lucrarii de disertatie este prezentat in anexa nr.S.

Art. 39 Rezultatul fiecarei probe va fi comunicat prin afisare la sediul institutiei
si pe pagina web a institutiei.
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Art. 41 (1) In termen de 5 zile de la incheierea examenului de diploma,

rezultatele obtinute
de catre absolventi
Generale
,
, vor fi comunicate in scris Directiei
,
Management Resurse Umane, Directiei Instructie si Doctrina si beneficiarilor.
(2) Prezentul regulament se aduce la cunostinta absolventilor, prin afisare pe siteul web al institutiei in 5 (cinci) zile de la validarea in senatul universitar.
Art. 42 (1) Toate dispozitiile anterioare privind organizarea examenelor de
diploma si de disertatie in Academia Tehnica Militara "Ferdinand I" se abroga.
(2) In cazul in care Ministerul Educatiei ~i Cercetarii si Directia Generala
Management Resurse Umane din Ministerul Apararii Nationale vor face precizari noi
privind organizarea si desfasurarea examenelor de diploma si disertatie, prezentul
regulament va fi modificat si completat cu acordul Senatului universitar al academiei.
Anexele 1-5 fac parte din prezenta metodologie.
Anexa

III'.

1:

Anexa
Anexa

III'.
III'.

2:
3:

Anexa

Ill'.

4:

Anexa nr. 5:
Anexa

Ill'.

6:

Lista cu programele de studii si denumirea probei serise din cadrul examenului de diploma,
sesiunea iulie si septembrie 2020, unafilii.
Criteriile de apreciere a proieetului de diploma, sesiunea iulie si septembrie 2020, cu una/ita.
Regulile ee se recomandd a ji respeetate la tehnoredaetarea proieetelor de diploma, sesiunea
iulie si septembrie 2020, una fila.
Lista eu programele de studii de master din cadrul examenului de disertatie, sesiunea iunie si
iulie 2020, una fila.
Model declaratie pe propria rdspundere privind originalitatea continutului proieetului de
diploma/Lucrdrii de disertatie una fila.
Model eerere de inscriere, una fila.

Seful Sectiei ManagemeJl'J)u~versitar
Colonel ing.

'F-J;f~

Romeo RIZEA

Lt.col.
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