Nu șterge textul ăsta
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI
Anexa 10
FACULTATEA: scrie aici Științe Economice
DOMENIUL: scrie aici domeniul studiilor tale. Este Administrarea Afacerilor pentru ECTS și MMC, Contabilitate
pentru CIG, Management pentru Management, Cibernetică, Statistică și Informatică Economică pentru Informatică
Economică și respectiv Finanțe pentru Finanțe-Bănci
PROGRAMUL DE STUDII: scrie aici denumirea specializării (ex. Management)
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: IF/FR/ID: scrie aici IF dacă ești la zi și ID dacă ești la ID

APRECIERE
privind activitatea absolventului: Îți scrii numele și prenumele
în elaborarea proiectului de diplomă / lucrării de licenţă / disertaţie cu tema: scrie aici titlul complet al proiectului tău

Nr. crt.
1.
2.

CRITERIUL DE APRECIERE
Documentare, prelucrarea informaţiilor din bibliografie
Colaborarea ritmică şi eficientă cu conducătorul temei proiectului de diploma
/lucrării de licenţă
3.
Corectitudinea calculelor, programelor, schemelor, desenelor, diagramelor şi
graficelor
4.
Cercetare teoretică, experimentală şi realizare practică
5.
Elemente de originalitate (dezvoltări teoretice sau aplicaţii noi ale unor teorii
existente, produse informatice noi sau adaptate, utile în aplicaţiile inginereşti)
6.
Capacitate de sinteză şi abilităţi de studiu individual
CALIFICATIV FINAL
Calificativele pot fi: nesatisfăcător/satisfăcător/bine /foarte bine /excelent.

CALIFICATIV

Aici va scrie îndrumătorul ce părere are despre lucrare. Completează
Comentarii privind calitatea proiectului/lucrării:
sus
și jos ce ai tu de completat, tipărește în două exemplare și du-te să
________________________________________________________________________________________________
îți completeze îndrumătorul restul. !!! Nesatisfăcător = nu intri în
________________________________________________________________________________________________
licență !!! Un exemplar în proiect, un exemplar în dosarul plic. Tot
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
când ai terminat de completat, salvează documentul și ca pdf, ca sa îl
Data: aici va scrie îndrumătorul data

poți pune pe CD, lângă celelalte documente.
Conducător ştiinţific
(gradul didactic, nume, prenume şi semnătura)
scrie aici gradul didactic, numele și prenumele
coordonatorului. Asigură-te că scrii corect gradul didactic
– daca e nevoie întreabă-ți îndrumătorul. Când e gata, rogi
îndrumătorul să îți completeze și semneze.
Consultant științific (dacă e cazul)
(gradul didactic, nume, prenume şi semnătura)
scrii aici numele și prenumele consultantului științific,
numai dacă ai avut așa ceva. Probabil nu scrii nimic
pentru că probabil n-ai avut. Dacă totuși ai avut, rogi să îți
semneze la sfîrșit.
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Nu șterge textele astea două. Nu uni
documentul ăsta cu alt document.
Asigură-te că pe foaia tipărită se văd cele
două texte

Document de uz intern

