Examenul de Disertație, Sesiunea Iunie 2017, se desfășoară în perioada 26 - 30 iunie 2017.
Înscrierile se fac la Secretariatul facultății în perioada 12 - 16 iunie 2017
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Fiecare absolvent trebuie să depună la Secretariatul facultății, următoarele documente:
Lucrarea de disertație se predă la secretariat. Tema de proiect cu toate aprobările va fi inclusă în lucrare, după pagina de
titlu. Referatul îndrumătorului va fi în plic, predat la înscriere
Cerere de înscriere la examen (formularul se obține de pe site-ul facultății); Formularul se completează și se semnează de către
absolvent și se avizează de îndrumătorul de proiect.
Fişa de lichidare, completată şi semnată (formularul se obţine de la secretariatul facultății, personal )
Copie a buletinului/cărții de identitate
Două fotografii recente, pe hârtie fotografică color, MATĂ, format 3x4 cm.
Chestionar (formularul se obține de pe site-ul facultății)
Declarația de originalitate a lucrării de disertație (formularul se obține de pe site-ul facultății)

Nu vor fi înscriși absolvenții care nu au la dosar diploma de bacalaureat în original, diploma de licență în original, foaia matricolă în original
sau care nu au achitat taxele integral.

Înscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenului de disertaţie este individuală şi personală.
Pentu evitarea aglomerației din ultimele zile de înscriere, absolvenții sunt rugaţi să respecte următoarea planificare a înscrierilor.

Programul de primire a documentelor pentru înscrierea la examenul de disertaţie
12 iunie 2017

este de la ora 8:30 pâna la ora 14:00, după cum urmează:
MB1 – Managementul mediului și dezvoltare durabilă
MMB1 – Managementul mediului și dezvoltare durabilă

13 iunie 2017

MS11 – Informatică aplicată în energetică
MS2 – Ingineria sistemelor electroenergetice
MS3 – Sisteme termoenergetice

14 iunie 2017

MS4 – Eficiență energetică
MS5 – Inginerie nucleară

15 iunie 2017

MS6 – Hidraulică tehnică și hidroenergetică
MS7 – Ingineria mediului în energetică

16 iunie 2017

MS8 – Managementul sistemelor energetice
MS9 – Surse regenerabile de energie

