
FAU: Informare Diplome Sesiunea 7-8-9 iulie 2022 
 

PASUL 1 
ÎNSCRIERE LA SUSȚINEREA DIPLOMEI 

Termen: 15 iunie - 27 iunie 2022, ora 14:00 
Canal: prin email către gabriela.dragan@arch.utcluj.ro  

 Candidatul va completa ”Cerere Examen Diplomă” disponibilă la: https://fau.utcluj.ro/anunt/formulare-si-cereri.html 

 Prima înscriere la susținerea a Diplomei este gratuită; Următoarele reînscrieri au un cost de 200 lei.  

 ”Cererea Examen Diplomă” completată (și după caz chitanța scanată pentru resusținerea Diplomei) se trimite la 
emailul de mai sus, până la termenul final de înscriere. 
 

PASUL 2 
PREDAREA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ 

Termen final: duminică, 3 iulie 2022, ora 18:00 
Canal: platforma Microsoft Teams 

Grupul ”An VI 2016-2022” 
Assignment: Predare Diplomă iulie 2022 

 Candidatul va încărca în assigment un fișier arhivă .ZIP denumit: NUME_PRENUME student, arhivă care va conține 
următoarele foldere separate: 

 
 Un folder denumit: 1_PROIECT 

Va conține planșele proiectului (paginate pe formate la alegere în limita suprafeței de expunere de 5 panouri), salvate 
în format .JPG la 150 dpi, conținând piesele indicate în Regulamentul de finalizare a studiilor, la Art. 17. Titlurile, 
subtitlurile și legendele de pe planșe vor fi redactate bilingv (română și engleză) pentru a fi accesibile membrilor 
comisiei din afara țării; 

 Un folder denumit: 2_MACHETA 
Va conține fotografii cu macheta fizică a proiectului în contextul vecinătăților. 

 Un folder denumit: 3_PLANSA DE SINTEZA 
Va conține planșa de sinteză, în format .JPG la 150 dpi, dimensiune 70/100, paginată vertical, conform Art. 17 din 
Regulamentul de finalizare a studiilor. Planșa va include și o descriere de maxim 300 cuvinte în limba engleză, care 
să prezinte amplasamentul, contextul, programul ales și soluția propusă. 

 Un folder denumit: 4_PREZENTARE 
Va conține prezentarea în format .PPTX, alcătuită din piese si informații la alegere, care să ilustreze într-o manieră 
sintetică și cât mai convingătoare tema, amplasamentul, programul și soluția propusă. Pentru buna vizualizare și 
cursivitatea prezentării vă rugăm să vă asigurați că alegeți piese grafice care sunt suficient de clare pe proiector, fără 
a avea nevoie de redimensionarea imaginii (zooming in). Piesele desenate incluse în prezentare vor fi în format JPG, 
la rezoluție 150 dpi. 
 

 Conținuturile cerute mai sus sunt obligatorii. Fiecare fișier încărcat nu va depăși dimensiunea de 15 MB. 

 Termenul stabilit pentru predare este final, după care platforma nu mai acceptă fișiere. Vă recomandăm să luați toate 
măsurile de siguranță pentru a vă asigura că fișierele vor fi încărcate și trimise înainte de ora 18.00; 

 Posibilele problemele tehnice întâmpinate vor fi semnalate în timp util secretarilor comisiilor de diplome; 
 

PASUL 3 
ACORDUL ȘI NOTA ÎNDRUMĂTORULUI 

Termen final: luni, 4 iulie 2022, ora 18.00 
Canal: platforma Microsoft Teams 

 Îndrumatorul își va exprima acordul pentru susținerea Diplomei în comisie și va acorda o notă pentru proiect, 
completând tabelul pus la dispozitie de către secretarii Comisiei de Diplome.  

 

https://fau.utcluj.ro/anunt/formulare-si-cereri.html


PASUL 4 
AFIȘAREA PROGRAMĂRII SUSȚINERILOR 

Termen: marți, 5 iulie 2022, ora 18.00 
Canal: platforma Microsoft Teams 

Grupul ”An VI 2016-2022” 
 

 Se vor putea programa pentru susținere la comisie doar proiectele pentru care s-au îndeplinit pașii 1,2 și 3; 

 Susținerilor vor fi grupate pe module; Prezentările vor avea alocat un număr de ordine în cadrul modulului și nu o oră 
fixă prestabilită. 

PASUL 5 
SUSȚINEREA PROIECTELOR DE DIPLOMĂ 

Data: Ora: 
Comisia de Diplome #1 
On-site: Clădire str. Observatorului 

Comisia de Diplome #2 
On-site: Clădire str. R. Descartes 

joi 
7 iulie 2022 

8:00-9:00 predare planșe tipărite și machete predare planșe tipărite și machete 

9:00-13:00 modul de susțineri 1A modul de susțineri 2A 

13:00-14:00 
predare planșe tipărite și machete 
pauza Comisiei #1 

predare planșe tipărite și machete 
pauza Comisiei #2 

14:00-18:00 modul de susțineri 1B modul de susțineri 2B 

vineri  
8 iulie 2022 

8:00-9:00 predare planșe tipărite și machete predare planșe tipărite și machete 

9:00-13:00 modul de susțineri 1C modul de susțineri 2C 

13:00-14:00 
predare planșe tipărite și machete 
pauza Comisiei #1 

predare planșe tipărite și machete 
pauza Comisiei #2 

14:00-18:00 modul  de susțineri 1D modul  de susțineri 2D 

sâmbătă  
9 iulie 2022 

8:00-9:00 predare planșe tipărite și machete predare planșe tipărite și machete 

9:00-13:00 modul de susțineri 1E modul de susțineri 2E 

13:00-14:00 
predare planșe tipărite și machete 
pauza Comisiei #1 

predare planșe tipărite și machete 
pauza Comisiei #2 

14:00-18:00 modul de susțineri 1F modul de susțineri 2F 
 

 Predarea planșelor tipărite (identice cu cele predate în format digital) și a machetei se va face la Secretarul Comisiei, 
înainte de începerea Modului de susțineri. Montarea planșelor pe panou se va face cu 15 minute înainte de susținere; 

 Susținerile se vor desfășura în ordinea alocată în cadrul modulului; Studenții care nu vor fi prezenți la momentul 
alocat susținerii lor vor fi notați ”absent” la Sesiunea de Diplome Iulie 2022; 

 Candidații vor susține proiectul de diplomă printr-o prezentare orală cu suport Powerpoint, având alături planșele 
tipărite cf. art. 16 și art. 17 din Regulament și macheta fizică, într-un timp alocat de 10 minute; Comisia va adresa 
observații și întrebari, într-un timp alocat de 10 minute. Susținerea se va face în limba română; Dialogul cu membri 
comisei din afara țării va fi în limba engleză; 
 

Succes! 

 

 

Secretar Comisia 1 asist.dr.arh Teodora Stanciu  teodora.stanciu@arch.utcluj.ro 
Secretar Comisia 2 asist.dr.arh  Alice Oprica  alice.oprica@arch.utcluj.ro  

 


