Stimați studenți,
Vă trimitem în continuare câteva indicații privind înscrierea la examenele de finalizare a studiilor,
predarea și desfășurarea disertațiilor.
ÎNSCRIERE EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR (22-28 iunie 2020)
Pentru înscriere, fiecare student va transmite fomularul completat – Cerere examen diplomă, disponibil
pe site-ul Facultății - https://fau.utcluj.ro/formulare-cereri.html – pe adresa de e-mail
Gabriela.Dragan@arch.utcluj.ro, în perioada 22-28 iunie (până la ora 12,00) .
Studenții care sunt din promoția altor ani vor trebui să trimită odată cu cererea și
chitanța de 200 ron (scanată sau foto cu telefonul).
PREDARE DISERTAȚII (29 iunie 2020)
Predarea lucrării de disertație, redactate conform Art.23 din Regulamentul examene de finalizare studii
https://fau.utcluj.ro/files/documents/finalizare_studii/Regulament%20finalizare%20studii%202020%20FA
U-18.05.pdf se va face în format electronic, în data de 29 iunie, între orele 10.00 – 12.00, prin
încărcarea pe Google Drive, la adresa:
https://drive.google.com/drive/folders/1xtoBR2CvwNvj0Sy5bJopdaMWsWwEjK9F?usp=sharing
Fiecare student va încărca un FOLDER (denumire: NUME_PRENUME_GRUPA), care va conține:
- Lucrarea de disertație în format PDF ( UN SINGUR FIȘIER PDF care va cuprinde
coperta+cuprins+conținut+surse imagini+bibliografie etc.). Fișierul se va denumi după modelul
următor: NUME_PRENUME_TITLU DISERTATIE.pdf; se recomandă să nu depășească 30 MB.
Declarația pe proprie răspundere cu privire la autenticitatea lucrării - completată, semnată și scanată –
se va transmite pe adresa de e-mail a secretarului de comisie andreea.motu@arch.utcluj.ro , în același
interval orar. Declarația este disponibilă aici:
https://www.utcluj.ro/media/decisions/2017/02/27/Regulament_finalizare_studii.pdf (ultima pagină)
Acceptul și nota îndrumătorului (conform Art.6 și Art.7 din Regulamentul examene de finalizare
studii), va fi transmis prin e-mail pe adresele secretarilor de comisie andreea.motu@arch.utcluj.ro,
paul.moldovan@arch.utcluj.ro, până la data de 29 iunie, ora 10.00.
SUSȚINEREA DISERTATIILOR (7- 10 iulie 2020)
Susținerea disertațiilor se va desfășura online, conform H.C.A. Nr. 45 din 28.04.2020 și va avea loc pe
platforma ZOOM, conform unei programări transmise după predarea lucrărilor, în Ședințe on-line.
Programarea se va face conform Art. 13 și Art. 6 din Regulamentul examene de finalizare studii.
Pentru susținere, studenții vor pregăti o prezentare a Lucrării de Disertație de 10 min ( format PDF sau
PowerPoint). Atenție la încadrarea în intervalul de timp - studenții vor verifica ca prezentarea să nu
depășească cele 10 min.
Ședințele de susținere on-line vor fi organizate astfel:

-

Conform programării care va fi transmise după predarea lucrărilor, în fiecare zi dintre cele patru zile
de susținere, începând cu ora 9.00 se vor organiza Ședințe on-line de susținere, inițiate / găzduite
de către unul dintre secretarii de comisie unde :
Vor participa obligatoriu cei 5 membri ai comisiei, secretarul de comisie, studenții programați în
cadrul ședinței respective;
Vor fi invitate cadrele didactice îndrumătoare ale studenților.
Susținerea lucrărilor se va desfășura astfel : fiecare student, în ordinea programării, va distribui prin
Share Screen suportul vizual necesar prezentării și va prezenta timp de 10 min, urmând ca
membri ai comisiei să continue cu întrebări / observații.
Ședințele de susținere sunt publice: Link-ul de acces va fi afișat alături de programare.
Ședințele on-line de susținere vor fi înregistrate audio-video.

În vederea susținerilor on-line, studenții vor avea instalat în prealabil aplicația ZOOM ( aceasta se
poate obține de aici https://zoom.us/ ) și se vor asigura că pot utiliza aplicația (atât audio și video), dar
și comanda Share Screen.
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