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Instrucțiunile pentru finalizarea studiilor de licență specifice Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului 

constituie o anexa a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă, 

aprobat de Senatul UPT prin HS nr. 72 din 24.03.2022 şi este ȋn conformitate cu prevederile Legii educaţiei naționale nr. 

1/2011 şi ale Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, privind metodologia-cadru de organizare și 

desfășurare a examenelor de licenţă şi ale Cartei Universităţii Politehnica Timișoara. 

1. Informații generale privind desfășurarea examenului de licență 

Examenul de licență la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului va consta în: 

Proba 1: Evaluarea/Verificarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: examen scris - se va desfășura fizic, 

în B-dul V. Pârvan nr.6. 

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de diplomă: prezentare orală – se va desfăşura: 

- Specializările CEPA şi CISOPC -str. C. Telbisz nr.6 
- Specializările ISAPM şi IPMI -B-dul V. Pârvan nr.6 

Lucrarea de diplomă va fi elaborată conform cerințelor privind conținutul și redactarea lucrărilor, disponibile pe site-ul 

Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, secțiunea Studenți-Finalizare Studii.  

http://chim.upt.ro/ro/studenti/finalizare-studii. 

După avizarea de către coordonator, lucrarea în format word va fi transmisă prin e-mail secretarului comisiei până la 

data de 20.06.2022. Acesta va realiza o analiză de anti-plagiat cu un software pentru identificarea similitudinilor textuale 

(recunoscut de CNATDCU). Universitatea Politehnica Timișoara dispune de acces pe platforma Turnitin. Raportul analizei 

de similitudini, generat de software-ul pentru identificarea similitudinilor textuale va fi transmis coordonatorilor pentru 

avizare favorabilă/nefavorabilă. O copie a raportului de similitudini se înmânează studentului. Pragul de excludere a 

surselor va fi 20 cuvinte. Gradul de similitudine maxim acceptat este de 20%. 

În cazul în care raportul de similitudini realizat NU a fost avizat favorabil de coordonatorul de licență, studentul va 

avea la dispoziție 2 zile în care să rezolve problemele semnalate, lucrarea fiind ulterior trimisă secretarului de comisie 

pentru o nouă analiză de similitudine. 

În cazul în care raportul de similitudini realizat de secretarul comisiei a fost avizat favorabil de coordonatorul de 

licență, studentul va putea lista proiectul de diplomă.   

Prezentarea lucrării de diplomă se va face oral sub forma unei prezentări power point (PPT/PPTX), și va fi urmată 

de câteva întrebări din partea comisiei de licenţă din conținutul prezentat, cu încadrare în limita de timp alocată probei. 

Pentru Proba 2 fiecare membru al comisiei de evaluare acordă câte o notă exprimată ca numere întregi de la 1 la 10.  
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Media Finală a examenului de licență se va calcula astfel: 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙ă = (
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Media minimă de promovare a examenului de licență/diplomă este 6. Media minimă de promovare a fiecărei 

probe este 5. Media finală se calculeză cu două zecimale, fără rotunjire. 

Termenul limită pentru depunerea dosarului de înscriere la secretariatul facultăţii este 24.06.2022 ora 12,00 

pentru toate specializarile.  

Pentru înscrierea la examenul de licenţă dosarul trebuie să conțină: 

- Cerere tip de înscriere  

- Referat asupra proiectului, Plan tematic (formularele se primesc de la coordonatorul științific) 

- 2 fotografii identice ¾ (ținută decentă). Acestea vor fi aduse la secretariat până la finalul lunii iulie 2022. 

- Proiectul in format Word sau PDF salvat pe un CD sau DVD 

- Proiectul listat si legat (spirală).  

 

Proiectul în format Word se va trimite prin e-mail la secretarul comisiei. 

http://chim.upt.ro/ro/studenti/finalizare-studii

