UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT

SUSŢINEREA
EXAMENULUI DE DIPLOMĂ şi a
EXAMENULUI DE DISERTAŢIE
- sesiunea iulie 2018 Examenul de diplomă (care constă în două probe: proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor
fundamentale şi de specialitate şi proba 2 - Prezentarea şi susţinerea proiectului de
diplomă) se va susţine astfel:
Programul de studii
de licenţă
Inginerie economică în
domeniul mecanic
Tehnologia construcţiilor
de maşini
Mecatronică

Componenţa comisiei de examen
Presedinte: Prof.univ.dr.habil ing. C. MIRONEASA
Membri:
Prof.univ.dr.ing.ec. M. GLOVNEA
Conf.univ.dr.ing.ec. A. POTORAC
Secretar: Asist.univ.dr.ing. Ovidiu RUSU
Presedinte: Prof.univ.dr.ing. D. AMARANDEI
Membri:
Prof.univ.dr.ing. R.IONESCU
Prof.univ.dr.habil ing. C. MIRONEASA
Secretar: Şef lucr.dr.ing. I. BEŞLIU-BĂNCESCU
Presedinte: Prof.univ.dr.ing. I. MIHAI
Membri:
Conf.univ.dr.ing. M. MILICI
Conf.univ.dr.ing. S. ALACI
Secretar: Şef lucr.dr.ing. F. CIORNEI

Data de susţinere

4 iulie 2018,
ora 9, sala B 214
3 iulie 2018,
ora 9, sala B 102
4 iulie 2018,
ora 10, sala B 008

Examenul de disertaţie se va susţine astfel:
Programul de studii
de master
Ingineria şi
managementul calităţii,
sănătăţii şi securităţii în
muncă
Expertiză tehnică,
evaluare economică şi
management

Componenţa comisiei de examen

Data de susţinere

Presedinte: Prof.univ.dr.ing. D. AMARANDEI
Membri:
Prof.univ.dr.ing. R. IONESCU
Prof.univ.dr.habil ing. C. MIRONEASA
Secretar: Şef lucr.dr.ing. I. BEŞLIU-BĂNCESCU

5 iulie 2018,
ora 9, sala B 102

Presedinte: Prof.univ.dr.habil ing. C. MIRONEASA
Membri:
Prof.univ.dr.ing.ec. M. GLOVNEA
Prof.univ.dr.ec. E. HLACIUC
Secretar: Şef lucr.dr.ing. I. ROMÂNU

5 iulie 2018,
ora 13, sala B 214

IMPORTANT:
 Proiectele de diplomă/lucrările de disertaţie vor fi predate, în format
document electronic pe CD/DVD, coordonatorului proiectului/lucrării sau
persoanei desemnate de către conducerea facultăţii pentru verificarea
conţinutului. Predarea se va realiza cu minimum 3 zile lucrătoare înaintea
primei probe a examenului de diplomă/susţinerii examenului de disertaţie.

 Raportul de similitudine rezultat în urma verificării conţinutului se ataşează

obligatoriu proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie, iar o copie a
acestuia se va preda secretarului de comisie. (Mai multe informaţii despre
verificarea proiectelor de diplomă/lucrărilor de disertaţie privind gradul de similitudine
se pot obţine din Regulamentul USV R54 privind organizarea şi desfăşurarea
examenelor de finalizare a studiilor, subcapitolul 5.3. – www.usv.ro/calitate).

 Proiectele de diplomă/lucrările de disertaţie în format tipărit şi legat vor fi
însoţite de o declaraţie olografă pe propria răspundere (după modelul
alăturat) prin care absolvenţii îşi asumă responsabilitatea originalităţii
lucrării. Declaraţia olografă va fi dată în faţa coordonatorului şi va fi
semnată de acesta şi de absolvent.
 Cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea datei programate pentru
susţinerea examenului de diplomă/disertaţie, se va preda obligatoriu
secretarului comisiei pentru susţinerea examenului de diplomă/disertaţie
proiectul de diplomă/lucrarea de disertaţie editat(ă) pe hârtie şi
legat(ă), care are ataşat(ă) Raportul de similitudine conform cerinţelor
Regulamentului R54, însoţit(ă) de:
 un CD/DVD care conţine proiectul de diplomă/lucrarea de disertaţie
redactat(ă)
 prezentarea proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie în Power Point
 desenul de ansamblu şi desenele de execuţie, după caz
 altă documentaţie folosită pentru realizarea proiectului, după caz
 o copie a Raportului de similitudine
Predarea documentelor menţionate se va face astfel:
Programul de studii

Secretar comisie

Data, interval orar, locaţie

LICENŢĂ:
Inginerie economică în
domeniul mecanic

Asist.univ.dr.ing. Ovidiu RUSU

2 iulie şi 3 iulie 2018,
orele 8 – 14, sala B 208

Tehnologia construcţiilor
de maşini

Şef lucr.dr.ing. Irina
BEŞLIU-BĂNCESCU

2 iulie 2018, orele 12 – 16,
sala B 014

Şef lucr.dr.ing. Florina
CIORNEI

 2 iulie 2018, orele 8 – 12,
sala B 112
 3 iulie 2018, orele 8 – 14,
sala B 112

Mecatronică
MASTER:
Ingineria şi managementul
calităţii, sănătăţii şi securităţii
în muncă
Expertiză tehnică, evaluare
economică şi management

 2 iulie 2018, orele 12 – 16,
sala B 014
Şef lucr.dr.ing. Irina
BEŞLIU-BĂNCESCU
 4 iulie 2018, orele 11 – 13,
sala B 216
3 iulie şi 4 iulie 2018,
Şef lucr.dr.ing. Ionuţ ROMÂNU
orele 12 – 16, sala B 110

