Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Inginerie
Departamentul Calculatoare și Inginerie Electrică

Planificarea susținerii proiect de DIPLOMĂ
pentru anul IV - CALCULATOARE
Joi 25.02.2021 (online https://meet.google.com/qcy-mrov-ohq )
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

Student
ȚIVLICĂ M ELISA NICOLETA
IANCU I. IOAN
SZABO S. ISTVAN - LORAND
FILIP V RĂZVAN-VASILE
HILA C. SERBAN - MIHAI
PUNGĂ I EDUART-FLORIAN

Îndrumător
Prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI
Conf. dr. mat. Radu CREȚULESCU
Conf. dr. mat. Radu CREȚULESCU
conf. dr. ing. Macarie BREAZU
Conf. dr. ing. Dorin SIMA
Conf. dr. ing. Dorin SIMA

Ora
intrării
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00

Nota:
• Pentru susținerea proiectului de diploma. Recomandam absolvenților prezentări Power-Point succinte
(maxim 10 minute) în care să insiste asupra aplicației realizate din punct de vedere al conceptelor
teoretice implicate, respectiv metodelor, algoritmilor, structurilor de date, implementărilor, evaluărilor
de performantă. După terminarea prezentării studentul va arăta și cum funcționează aplicația.
• Meet-ul pe care se susține examenul de diplomă este https://meet.google.com/qcy-mrov-ohq, acest
meet va fi înregistrat. La conectarea la acest meet studenții trebuie să aibă camera deschisă și
microfonul pornit.
• Meet-ul pe care studenții pot intra pentru a aștepta intrarea la susținerea proiectului de diplomă este
https://meet.google.com/ojh-ktki-eia . Acest meet nu este înregistrat și studenții trebuie să intre cu cel
puțin 30 minute înainte pentru a testa funcționarea camerei web și a microfonului pe acest meet.
• Pregătirea aplicației sau a părții practice pentru a fi prezentată comisiei cade în sarcina studentului,
acesta trebuie să se asigure, înainte de începerea susținerii lucrării de diplomă că aplicația/ partea
practică funcționează și poate fi prezentată comisiei.
• Pentru studenții care au parte practică recomandăm să facă și o înregistrare în prealabil cu funcționarea
părții practice astfel încât în timpul prezentării dacă partea practică nu mai funcționează din diferite
motive să se poată prezenta înregistrarea.
Președintele comisiei
Prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI

Adresa: Str. Emil Cioran, nr. 4
Sibiu, 550025, România
e-mail: dep.cie@ulbsibiu.ro
http://csac.ulbsibiu.ro

Secretar
conf. dr. ing. MORARIU Daniel

Tel: +40 (269) 217 928
Fax: +40 (269) 212 716

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Inginerie
Departamentul Calculatoare și Inginerie Electrică

Planificarea susținerii proiect de DIPLOMĂ
pentru anul IV - TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Joi 25.02.2021 (online https://meet.google.com/qcy-mrov-ohq )
Nr.
Crt.
1

Student
MACARIE V CRISTINA-MARIA

Îndrumător
sef lucrări dr. inf. Antoniu PITIC

Ora
intrării
14:15

Nota:
• Pentru susținerea proiectului de diploma. Recomandam absolvenților prezentări Power-Point succinte
(maxim 10 minute) în care să insiste asupra aplicației realizate din punct de vedere al conceptelor
teoretice implicate, respectiv metodelor, algoritmilor, structurilor de date, implementărilor, evaluărilor
de performantă. După terminarea prezentării studentul va arăta și cum funcționează aplicația.
• Meet-ul pe care se susține examenul de diplomă este https://meet.google.com/qcy-mrov-ohq, acest
meet va fi înregistrat. La conectarea la acest meet studenții trebuie să aibă camera deschisă și
microfonul pornit.
• Meet-ul pe care studenții pot intra pentru a aștepta intrarea la susținerea proiectului de diplomă este
https://meet.google.com/ojh-ktki-eia . Acest meet nu este înregistrat și studenții trebuie să intre cu cel
puțin 30 minute înainte pentru a testa funcționarea camerei web și a microfonului pe acest meet.
• Pregătirea aplicației sau a părții practice pentru a fi prezentată comisiei cade în sarcina studentului,
acesta trebuie să se asigure, înainte de începerea susținerii lucrării de diplomă că aplicația/ partea
practică funcționează și poate fi prezentată comisiei.
• Pentru studenții care au parte practică recomandăm să facă și o înregistrare în prealabil cu funcționarea
părții practice astfel încât în timpul prezentării dacă partea practică nu mai funcționează din diferite
motive să se poată prezenta înregistrarea.
Președintele comisiei
Prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI

Adresa: Str. Emil Cioran, nr. 4
Sibiu, 550025, România
e-mail: dep.cie@ulbsibiu.ro
http://csac.ulbsibiu.ro

Secretar
conf. dr. ing. MORARIU Daniel

Tel: +40 (269) 217 928
Fax: +40 (269) 212 716

