ÎNSCRIERI
Examen de diplomă
sesiunea IULIE 2018

ÎNSCRIERILE se vor face la Secretariatul
perioada 18 iunie – 25 iunie 2018.
ACTELE necesare înscrierii:

facultăţii, în

♦ fişa tip de înscriere (de la Secretariat) care va fi semnată de coordonatorul
proiectului de diplomă
♦ copii conforme cu originalul după certificatul de naştere (cu CNP) şi
certificatul de căsătorie, unde este cazul
♦ copie conformă cu originalul după Cartea de identitate (cu domiciliul stabil)
♦ 3 fotografii color, identice, actuale, dimensiuni ¾ (pe hârtie fotografică)
♦ copie conformă cu originalul după Diploma de bacalaureat (anexată de către
Serviciul Secretariat)
♦ declaraţie olografă privind originalitatea proiectului de diplomă (după modelul
alăturat)

♦ chitanța

de plată a taxei pentru susținerea examenului de diplomă (pentru
absolvenții de la învățământul cu taxă)

Pentru conformitate, absolvenţii se vor prezenta la înscriere şi cu originalele documentelor pentru care
se solicită copii.

EXAMENUL DE DIPLOMĂ SE VA DESFĂŞURA ÎN PERIOADA

3 - 4 IULIE 2018.

IMPORTANT:
 Proiectele de diplomă vor fi predate, în format document electronic pe
CD/DVD, coordonatorului proiectului 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.
 Raportul de similitudine rezultat în urma verificării conţinutului se
ataşează obligatoriu proiectului de diplomă, iar o copie a acestuia se
va preda secretarului de comisie. (Mai multe informaţii despre verificarea proiectelor
de diplomă 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 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, se va preda obligatoriu
secretarului comisiei pentru susţinerea examenului de diplomă
proiectul de diplomă editat pe hârtie şi legat, care are ataşat
Raportul de similitudine conform cerinţelor Regulamentului R54,
însoţit de:
 un CD/DVD care conţine proiectul de diplomă redactat
 prezentarea proiectului de diplomă în Power Point
 desenul de ansamblu şi desenele de execuţie
 altă documentaţie folosită pentru realizarea proiectului
 o copie a Raportului de similitudine

Declaraţia se va redacta OBLIGATORIU olograf (scris în întregime
de mâna autorului proiectului de diplomă / lucrării de disertaţie)

Declaraţie
privind originalitatea proiectului de diplomă / lucrării de disertaţie

Subsemnatul

., cu domiciliul în

născut la data de

.., identificat prin

, jud.

., str.

, bloc

,

, seria ....... nr ... ., absolvent al

Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi
Management, programul de studii de licenţă / masterat

.., între anii

.., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale cu privire la falsul în declaraţii
şi

dispoziţiile

Legii

Educaţiei

intitulată

Naţionale

nr.

1/2011

referitoare

la

plagiat,

că

lucrarea

.., pe care urmează să o susţin în faţa comisiei este originală, îmi

aparţine şi îmi asum ca autor conţinutul său în întregime.
De asemenea, declar că sunt de acord ca lucrarea mea să fie verificată prin orice modalitate
legală, pentru confirmarea originalităţii, consimţind inclusiv la introducerea conţinutului său într-o bază
de date în acest scop.
Am luat la cunoştinţă faptul că îmi este interzisă comercializarea/ transmiterea lucrării mele
către un terţ în vederea facilitării falsificării de către acesta a calităţii de autor al lucrării.

Data azi,

.., în faţa noastră:

Coordonator ştiinţific,
Grad didactic, Prenume, nume
.

Absolvent,
Prenume, nume

