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privind proba de verificare a cr.rioqtinfelor
din cadrul exarnenului de finalizare a studiilor inginerepti din upr

l. Proba va consta in 22 de subiecte, stabilite, prin tragere la sorti, dupd curn urmeaz6:{ 3 din zoua ternaticl 1J 2 din zonatematicfl 2
{ 5 din zona tematic[ 3{ 10 din zonatBmatics.4,/ 2 din zona tematicd 5

2. subiectele vor trebui sE poati fi tratate in urm[torii timpi aproximativi:
'/ 5 min./subiectpentrusubiectele dinzonatematicd 1(total: 3x 5 = 15 rnh.)'/ 5 min.lsubiectpentru subiectele dinzonaternaticdZ itotat: Zx s: t0 min.j'/ 1 min. / subiect pentru subiectele din zona tematicd 3 (total: 5 x 1 - 5 min.j/ 5 min. / subiect pentru subiectele din zona tematici 4 itotal: 10 x 5 : 50 min.i'/ 20 min. / subiect pentru subiectele din zona tematicd s (total: 2 x?0= 40 min.)

Agadar, total timpi aproximativi: 120 min: 2 ore.

]. Durata probei va fi de 2.5 ore, din rnomentul ?ncheierii comunicirii subiectelor p6ntr in mornentulinceperii sffingerii lucr5rilor.

4' Proba se va desfiqura sub o strict6 supraveghere, pentru excluderea fraudei. in fiecare sald de
exarnen. numd'rul supraveghetorilor va fi de cel pulin | la2O studenli, dar nu rnai pufin de 2. Studen{ii
vor fi distribuili tn salE in ordine alfabetic5, cu asigurarea alternanlei'randurilor / coloanelo, oouput* 

".,rdnduri / coloane libEre.

5' La intrarea tn sala de exarnen' se vor preda toate aparatele electronice, except6nd calculatoarele debuzunar simple (prin calculator de buzunar simplu ie tnlelege rur calculator de buzunar ce are cafunctionalit6fi exclusiv efectuarea de ealcule maternatice).'studenlii care vor fi descoperifi cu abateri
de la aceastl exigenfd vor fi exclugi din examen gi nu voi mai avea posibilitatea oblinlrii diplomei deabsolvent al UPT.

6. Studenlii se vor prezenta la sala in care sunt prograrna.ti pentru suslinerea probei cu o or5 inaintea
tnceperii acesteia gi nu vor pdr[si respectiva sali d.ecAt o datd. cu predarea lucrarii.
7. Cu o ora inaintea ?nceperii probei, cornisia de examen, asistatd de 2 studenfi membri tn Consiliul
Faculti{ii gi / sau in Senatul UPT, neabsolvenfi, va stabili, prin tragere la sorfi, in condilii O. *axi-a
securitate informalionald, subiectele probei. Acestea vor fi, in aceeigi sal6 in our" ,-u frcut tragerea lasorgi, multiplicate prin fotocopiere intr-un nurndr.de exemplu." 

"guf 
cu 1.1 * numarul studenlilor din

fiecare sal4 9i puse in plicuri, pe sdli. Plicurile, sigilate, vor fi trans-portate in silile de susliner" i p.oU"i
de echipe formate din 2 membri ai Comisiilor de exffnen de finalizare a studiilor gi predate, .u.'igiliuf
intact, sub semndturd de predare-primire, responsabilului de sald. La ora anunlat6 pentru tnce[erea
probei" plicurile se deschid gi subiectele se distribuie studenfilor. Dupf, sventuale intieb6ri-r6rpu.,s*i
de clarificare, incepe oronometrarea celor 2.5 ore destinate lucrului efectiv,
8. La expirarea timpuiui d9 lucru, in prezenfa a cel pulin 5 studenli candidafi, fiecare lucrare este
semnati. de 2 supraveghetori gi de unul din studenfii candidafi
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9' Lucrdrile' semnate confonrr pct. I, sunt predate, sub sennetud de predare-prirrrire, comisiilor decorecturfi,

10. Punctarea subiectelor se va faco dupd cum urmeazd:
'/ [0 punc{e,/ subiect pentru subiecte]e din zoni tematicf, 1 (total: 3 x l0 : 30 puncte)"/ l0 puncte / subiect pentru subiectele din zona tematicd z itotat: z * io = 20 punote){ 4puncte/subiectpentrusubiecteledinzonatematica3(totat: 5x 4- 20punote)'/ 10 puncte l subiect pentru subiectele din zonatematic[ 4 (total: to x to : 100 puncte)'/ 15 puncle / subiect pentru subiectele din zona tematicd s itotal: 2 x 15 : 30 puncte)

Agadar, punctajui rnaxim obtenabil este 200- \-- ----

I l ' Nota pentru cunogtinfele_general-inginereqti gi de specialitare -care se va inscrie pe diplomd ca notlla proba I a examenului de finalizare a studiiltr-, se ouline cu forrnula;

nota proba I : D00 / Z0 + meclia multianuald) / 2
condifia rninimalE de prornovare a probei I a examenului de finalizare a studiilor este ca nota praba Isa fie >:5.00.

Se menfioneaz[ c6, al5hrri de proba 1, examenul de finalizare a studiilor cuprind,e proba 2, c&resonsisti in aprecierea con{inutului gi susfinerii proiectului de diplomd. Nota la aceastd probr se tnscriqde asemenea, pe diplomd, ca not[ la proba 2- Condilia minimalA de promovare a probei 2 a examenuluide finalizare a studiilor este ca rzota proba 2 sh fta >:5.00.
Nota proba I qi nota proha 2 dau, prin rnerliere aritrneticd, meclia generald a examenului de finalizarea studiilor.

condifia minimal4 de promovare a examenului de finalizare a stud,iilor este ca media gener-ald aexamenului defirrulizare a studiilor s6 fie >:6.00.
12' Rezultatele probei se vor anunfa prin afigare la avizierele facultalii qi e-rnail pe grupulabsolvenlilor, prin grij a conducerii facultllilor.
13' in termen de 24-ore,,studentii pot conlesta, in scris, la Registratura facultaJii, nota ob4inut6-R[spunsul la contesta]ii va fi comunicat contestatarilor de cdtre Comisia de contestalii, in termen de 24de ore, in scris, dupl care rezultatele devin definitive qi proUa I se considerd ?ncheiatd.

KECTOR,
Prof.dr-ing.
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 Către, 

TOATE FACULTĂłILE / DEPARTAMENTELE INDEPENDENTE 
-în atenŃia d-nelor / d-lor decani- 

-în atenŃia d-lor directori de departament- 
 
 Semnalele primite, pe de o parte de la angajatori, pe de altă parte de la comisiile de examen de 
licenŃă arată existenŃa unor importante carenŃe în pregătirea absolvenŃilor noştri.  Pentru reducerea 
acestora, considerăm că se impun două măsuri: 
1. revizuirea curriculum-urilor şi syllabus-urilor cu care universitatea operează 
2. introducerea unei probe scrise obligatorie de verificare a cunoştinŃelor, competenŃelor şi abilităŃilor 

general-inginereşti, de domeniu şi de specialitate în cadrul examenului de licenŃă, alături de proba 
de susŃinere a proiectului / lucrării de licenŃă 

 Revizuirea curriculum-urilor şi syllabus-urilor va fi făcută -pentru aplicare începând din anul 
universitar 2011 / 2012- astfel încât acestea să fie aduse în strict acord cu liniile programatice în 
vigoare în universitate, încă din 2005 (a se vedea adresele referitoare la instituirea board-urilor 
domeniilor / specializărilor, la stabilirea competenŃelor propuse pentru absolvenŃi la nivel de domenii / 
programe de studii şi la procedurile de elaborare şi adoptare a curriculum-urilor şi syllabus-urilor). 

 Proba scrisă de verificare a cunoştinŃelor, competenŃelor şi abilităŃilor general-inginereşti, de 
domeniu şi de specialitate, introdusă în cadrul examenului de licenŃă, va avea o tematică sincretică,  
stabilită prin esenŃializarea cunoştinŃelor, competenŃelor şi abilităŃilor predate / cultivate prin 
curriculum-urile şi syllabus-urile în vigoare. Ea va fi operantă începând cu examenul de licenŃă din 
iunie-iulie 2011.  

 Pentru punerea în operă a măsurii 2, board-urile domeniilor / specializărilor, cu consultarea, 
prin invitaŃie scrisă, a cel puŃin 3 angajatori -cei mai importanŃi în domeniu din Regiunea 5 Vest-,  vor 
genera, până la data de 14.02.2011, propunerea de tematică. În perioada 14.02-18.02.2011, Consiliille 
FacultăŃilor vor adopta această tematică, cu eventuale modificări şi / sau adăugiri. Tematica va trebui 
să cuprindă: 
1. EnunŃurile şi formulele conexe, pentru cele mai importante 15 legi ale fizicii clasice, considerate 

obligatoriu de ştiut de către orice inginer  
2. DefiniŃiile / enunŃurile şi, unde este cazul, formulele conexe, pentru 15 concepte / teoreme 

matematice de uz practic în exercitarea profesiei de inginer în domeniul / specializarea în speŃă 
3. UnităŃile de măsură în S.I., cu multiplii şi submultiplii lor, pentru cele mai importante 15 mărimi 

fizice. 
4. DefiniŃiile / enunŃurile / paşii şi, unde este cazul, formulele conexe, pentru un total de 120 concepte 

/ teoreme / metode / algoritmi de uz practic în exercitarea profesiei de inginer în domeniul / 
specializarea în speŃă, din 12 discipline de studiu, considerate de cea mai mare utilitate 
inginerească -altele decât cele de matematică şi fizică-, câte minimum 5 şi maximum 15 per 
disciplină 

5. Diverse alte chestiuni (studii de caz, probleme, etc.) pentru care enunŃurile şi soluŃiile au, în total, o 
extensie de cel mult 50 de pagini, într-o tehnoredactare cu fonturi Times New Roman de 12. 

 
 

RECTOR, 
Prof.dr.ing. Nicolae ROBU 
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