
MODIFICĂRI PROCEDURĂ ÎNSCRIERE EXAMEN DISERTAȚIE 
 

în ordine cronologică 
 
 

 
ACTIVITATE PLATFORMĂ UTILIZATĂ TERMEN 

PREDARE 

/ÎNCĂRCARE 

OBS 

Cerere înscriere https://studenti.pub.ro/ 

  
06.09.2020 Candidații descarcă documentul de pe 

platforma indicată întroducând titlul lucrării si 

selectând numele profesorului (profesorilor) 

coordonator. Se printeaza, se semneaza, se 

scaneaza pdf si se încarcă atât pe platforma 

student.pub.ro cât și pe Moodle la secțiunea 

special deschisă 

Cerere înscriere 

(PENTRU 

PROFESORII 

CONDUCĂTORI) 

 06.09.2020 Profesorii îndrumători vor semna în original 

cererea printată de secretarii comisiilor de 

disertație în perioada 31.08 – 06.09 (la 

secretariat Decanat/secretariat 

Departamentul Mecanică) 

Declarație 

originalitate 
https://studenti.pub.ro/ 06.09.2020 Candidații descarcă documentul de pe 

platforma indicată întroducând titlul lucrării si 

selectând numele profesorului (profesorilor) 

coordinator. Se printeaza, se semneaza, se 

scaneaza pdf si se încarcă atât pe platforma 

student.pub.ro, cât și pe Moodle la secțiunea 

special deschisă 

Copie buletin https://studenti.pub.ro/ 

+ Moodle 

https://isb.curs.pub.ro/ 

06.09.2020 Candidații încarcă documentul pe ambele 

platforme 

Chestionar 

angajabilitate 

(Alumini) 

https://studenti.pub.ro/ 

+ Moodle 

https://isb.curs.pub.ro/ 

06.09.2020 Candidații încarcă documentul pe ambele 

platforme 

Lucrarea 

disertatie 
Moodle 

https://isb.curs.pub.ro/ 
06.09.2020 

(termenul se 

prelungeste 

cu acordul 

prof 

coordonator) 

Lucrarea de disertatie se va încărca pe Moodle 

în format pdf, urmând ca profesorii 

coordonatori sa își dea acordul final privind 

forma lucrării prin analiza acesteia pe 

platforma Moodle 

Lucrarea 

disertatie 

(forma finală 

aprobată de 

prof 

coordonator) 

https://studenti.pub.ro/ Cel mai târziu 

în ziua 

anterioară 

susținerii) 

Lucrarea de disertație în forma finală se încarcă 

pdf pe platforma https://studenti.pub.ro/ 

 
FORMA  FINALĂ SE PRINTEAZĂ, SE LEAGĂ (ARC 

& COPERTĂ) SI SE VA PREDA ÎN MOMENTUL 

RIDICĂRII ADEVERINTEI DE ABSOLVIRE 

Declarație 

autenticitate 
https://studenti.pub.ro/ Cel mai târziu 

în ziua 

anterioară 

susținerii) 

Se încarcă pe platforma indicate odată cu 

forma finală a lucrării 

https://studenti.pub.ro/


 

Referat asupra 

lucrării de 

disertatie 

Moodle 

https://isb.curs.pub.ro/ 
Cel mai târziu 

în ziua 

anterioară 

susținerii) 

Se încarcă de profesorul coordonator pe 

platforma indicată 

Fișă lichidare   Fișele de lichidare vor fi întocmite electronic de 

către secretariatele facultăților (absolvenții nu 

mai sunt implicați în această activitate) 

 


