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   DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ 

 

 

Organizarea examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat (sesiunea iulie 2021) 

– domeniul Informatică 

 

= informații pentru studenți = 

 

 

1. Calendar: 
▪ Încărcarea variantei finale a lucrării pe platforma elearning.e-uvt.ro:  până cel târziu în 8.07.2021 

(platforma va fi închisă la sfârșitul zilei de 8 iulie). 

▪ Completarea formularului de confirmare a participării la susținerea lucrării de disertație pe 

elearning.e-uvt.ro:  14.07.2021. 

▪ Încărcarea aplicației pe GitLab FMI (14.07.2021) și a prezentării pe elearning.e-uvt.ro (14.07.2021). 

▪ Susținerea lucrării de disertație: 16.07.2021 (în funcție de planificarea studenților pe comisiile de 

examinare). 

 

2. Etape de parcurs înainte de examen: 
▪ Incărcarea lucrării pe platforma elearning.e-uvt.ro și generarea raportului de similaritate1. 

 

▪ Confirmarea înscrierii la examenul de licență (prin completarea unui formular online care va fi 

disponibil pe elearning.e-uvt.ro2). 

 

▪ Încărcarea lucrării și a aplicației pe GitLab FMI 

(https://gitlab.dev.info.uvt.ro/didactic/2021/disertatie ) în folder-ul asociat fiecărui student și în 

subfolder-ul corespunzător pentru 

o Lucrare – va conține fișierele aferente lucrării scrise (fișier PDF și fișier/fișiere sursă – 

Word sau LaTeX) 

o Aplicație – va conține toate fișierele sursă aferente aplicației (nearhivate) 

OBS:  pentru conectare pe GitLab trebuie să utilizați Sign-in with e-uvt 

 

▪ Încărcarea prezentării pe elearning.e-uvt.ro la comisia la care a fost asignat studentul: 

o fișier PDF cu slide-urile aferente prezentării; 

o o înregistrare video de max 12 minute care conține prezentarea orală a lucrării (inclusiv 

un scurt demo al aplicației, dacă este cazul); 

o fișierele vor fi denumite după regula: 

AcronimSpecializare_NumePrenumeStudent_NumePrenumeCoordonator. 

Acronime: IACD, AIDC, IS, SC, BD, BIO 

 

3. Prezentarea lucrării.  Aceasta constă în: 

o prezentarea propriu-zisă (membrii comisiei urmăresc video-ul încărcat  de către student pe 

elearning.e-uvt.ro - durata este de maxim 12 minute) 

 

o membrii comisiei adresează cca 3 întrebări corelate cu tematica lucrării (sunt alocate maxim 8 minute 

pentru întrebări și răspunsuri). Categorii de întrebări posibile:  întrebare corelată cu partea teoretică a 

lucrării, întrebare corelată cu partea practică a lucrării, întrebare bazată pe inspectarea codului sursă. 

 
1
 După avizarea de către coordonatorul lucrării 

2
 Formularul va fi accesibil pe elearning.e-uvt.ro după 1.07.2021 

about:blank
https://gitlab.dev.info.uvt.ro/didactic/2021/disertatie
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Observații: 

 

1. Pe toata durata desfășurării examenului (maxim 30 de minute per student), studenții trebuie sa aibă 

atât camera web cât și microfonul funcționale3.  

2. La începutul examenului, studentul se legitimează cu carnetul de student sau cu cartea de identitate. 

 

 

 

 

 

3 Studenții care nu au posibilitatea de a participa la sesiunea de examene în regim online din motive tehnice (lipsa unui 

calculator/laptop, lipsa conexiunii stabile la internet etc.) au dreptul să solicite, printr-o cerere scrisă depusă online, la secretariatul 

facultății, cu cel puțin 10 zile înainte datei stabilite pentru începutul sesiunii de examene, susținerea probelor examenelor de la 

sediul Universității de Vest din Timișoara (UVT), în același format stabilit de cadrele didactice și în aceeași perioadă prevăzută de 

structura anului universitar. Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) va pune la dispoziție pentru aceste cazuri laboratoare cu 

calculatoare, în condiții de siguranță și cu respectarea normelor de igienă, sănătate publică și distanțare socială recomandate de 

autoritățile de resort, pentru a asigura condițiile necesare participării tuturor studenților. 

 

about:blank

