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ANUNŢ 
 

Înscrierea la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea 
iunie-iulie 2022, se face online si se va  desfăşura după cum 
urmează: 

 

Examen licenţă, diplomă şi absolvire (ingineri şi colegiu): 
- 27 iunie - 6 iulie 2022 trimiterea documentelor de inscriere la adresa 

secretariat_ac@tuiasi.ro  
- 27 iunie - 8 iulie 2022 incarcarea documentatiei pe platforma Moodle 
 
Examen disertaţie (master): 
- 16 iunie - 22 iunie 2022 trimiterea cererilor de inscriere la adresa 

secretariat_ac@tuiasi.ro 
- 16 iunie - 24 iunie 2022 incarcarea documentatiei pe platforma 

Moodle 
 

 

Susţinere examen de licenţă, diplomă şi absolvire:  
         susţinerea proiectelor: 11 - 13 iulie 2022 - AIA 
                11 - 14 iulie 2022  - CTI 
Examenul de diploma consta dintr-o singura proba, prezentarea 
proiectului, sustinut  fizic in fata comisiei. Programarea pe zile si ore se 
va face dupa inscriere de catre secretarii de comisii. 
 

 
Susţinere examen disertaţie:  

        susţinerea proiectelor:  29 - 30 iunie 2022 SCI,SC 
              27 iunie 2022 CI 
      29 iunie 2022 SDTW 
      30 iunie 2022 DSWT 
Examenul de disertatie consta dintr-o singura proba, prezentarea 
proiectului, sustinut  fizic in fata comisiei. Programarea pe zile si ore se 
va face dupa inscriere de catre secretarii de comisii. 
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Acte necesare la înscriere: 
1. Următoarele documente se trimit la secretariat pe adresa: 

secretariat_ac@tuiasi.ro: 
- cerere de înscriere  (completată cu majuscule) semnată si scanată (formularele 

se descarca de la  adresa https://ac.tuiasi.ro/studenti/didactic/finalizare-studii/ ); 
- buletinul de identitate şi certificatul de naştere scanate; 
- Inscrierea  la secretariat va fi validata in momentul in care se primeste 

aprecierea conducătorului de proiect. 
Aprecierile vor fi incarcate de catre indrumatori pe platforma moodle sau aduse 
in format fizic la secretariat. 
 

2. Documentele ce se încarcă Moodle 
- Lucrarile de licenţă/diplomă/absolvire/disertaţie în varianta finală vor 

conţine declaraţia de autenticitate semnată si scanată si se vor încărca pe 
platforma  dupa validarea cererii de inscriere trimisa la secretariat; 
 

- Chitanţă de resusţinere a examenului de finalizare, pentru absolventii din 
promotii anterioare si care au mai fost inscrisi la examenul de finalizare (se 
achita o probă, 100 lei). 
 
Absolventii de alte serii vor trimite pe adresa secretariat_ac@tuiasi.ro odata cu 

cererile de inscriere si lucrarile de licenta/diploma/disertatie 
 
Fotografiile pentru diploma de inginer se aduc la secretariatul facultăţii de 

seful grupei (2 poze format 3x4 pe hârtie fotografică mată, fundal alb). Pentru 
diploma de master nu trebuie poze. 
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