
Anunț înscriere examen diplomă 

Înscrierile candidaților pentru acest examen se fac doar ONLINE la adresa de e-

mail fimm.diploma@upb.ro în perioada 15 – 19 iunie 2020.  

 

Actele necesare ce trebuie trimise sunt:  

• Cererea de inscriere la examen - formularul se obține de la secretariatul facultății, de la 

adresa http://www.mecanica.pub.ro/new/index.php/finalizare-studii/, se completează și se 

semnează de către absolvent, cadru didactic și se trimite scanat;  

• Dovada eliberată de secretarul comisiei de examen ca lucrarea a fost predata online, adică 

încărcată pe platforma Moodle; OBS. DOVADA va fi un tabel pe care secretarul comisiei 

îl va elabora și îl va trimite direct la secretariatul FIMM. 

• Copie carte de identitate;  

• Două fotografii color realizate recent (într-o ținută corespunzătoare), pe hârtie fotografică, 

format 3X4 cm2, se vor depune la secretariatul facultății pana la 09.10.2020; 

• Copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenții străini) 

transmisă online. Originalul se va  depune  la  secretariatul  facultății  până  la 09.10.2020;  

• Declarația de originalitate  a proiectului de diplomă - formularul se obține de la secretariatul 

facultății, de la adresa http://www.mecanica.pub.ro/new/index.php/finalizare-studii/ se 

completează și se semnează de către absolvent și se transmite scanat;  

• Chestionar de angajabilitate (pentru studenții din promoția curentă chestionarul se va găsi pe 

platforma studenti.pub.ro, iar absolvenții din generații mai vechi vor găsi formularul pe  

https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2020; ) 

• Absolvenții care au urmat studiile în regim cu taxă trebuie să prezinte la înscriere chitanța de 

plată a taxei de susținere a examenului de diplomă.  

  

Regulamentul pentru desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor poate fi consultat pe 

www.upb.ro sau la adresa http://www.mecanica.pub.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/16.-

Regulament-privind-organizarea-examenelor-de-finalizare-a-studiilor-in-UPB.pdf 

 

NOTA 1 : Studenții trebuie să aibă în vedere că lucrarea va trebui depusă și în format tipărit la 

secretariatele departamentelor, până cel târziu 17 iulie 2020. (se poate trimite și prin poștă)  

NOTA 2: Pentru sesiunile din iulie 2020 și respectiv septembrie 2020, secretariatele facultăților 

vor solicita de la Departamentul Financiar și de la Direcția Administrativă a UPB, semnalarea 

eventualelor debite pe care le-ar avea studenții ce se înscriu într-una dintre aceste sesiuni pentru 

susținerea examenului de finalizare a studiilor. 

NOTA 3: Cererile de inscriere vor fi completate de studenți. Daca îndrumătorul, cadrul didactic 

nu poate sa semneze pe documentul online, studentul va trimite documentul semnat doar de el. 
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În acest caz, cadrul didactic îndrumător va trebui sa trimită un mail către secretarul comisiei de 

diplomă, prin care să arate că este de acord cu intrarea în examinare a studentului, iar apoi să 

treacă pe la secretariatul FIMM, până la data examenului de diplomă, în timpul programului, 

pentru a semna documentul. 


