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Către,
Conducerea Facultății de Automatică și Calculatoare
Prin prezenta, vă rugam să aprobaţi datele examenelor de finalizare a studiilor în domeniul „Ingineria
sistemelor”, pentru sesiunea februarie 2022 :
A1. Specializarea “Automatică şi Informatică Aplicată” - examene de diplomă (an IV, restante an IV)
Pentru sesiunea februarie 2022, înscrierea se va realiza online în perioada 1.02.2022-8.02.2022. Lucrările de
diplomă se vor depune electronic, până cel târziu 9.02.2022 la ora 10 la o adresă de mail/web transmisă de
secretarul comisiei . Comisia activa pentru sesiunea februarie 2022 este comisia 4D.
Examenele de diplomă vor avea loc on-site (sau on-line, caz in care echipa Teams se va anunța în timp util),
în datela de 10.02.2022 începând cu ora 9 în sala 305 Observator.
B. Secţiile de master cu specializările “Controlul avansat al proceselor”, “Informatică aplicată în ingineria
sistemelor complexe” , “Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei“ “Informatică aplicată„ – examene de
disertaţie, sesiunea februarie 2022:
Pentru sesiunea februarie 2022, înscrierea se va realiza online în perioada 1.02.2022-8.02.2022. Lucrările de
disertație se vor depune electronic, până cel târziu 9.02.2022 la ora 10, la o addresă de mail/web transmisă
de secretarul comisiei . Comisia activa pentru sesiunea februarie 2022 este comisia 4M.
Examenele de disertație vor avea loc on-line (sau on-site, caz in care locul de desfășurare se va anunța în
timp util), în data de 11.02.2022 începând cu ora 9 în sala 310 Observator.
OBSERVAȚIE :
Pentru eliberea adeverințelor de absolvent (data va fi anunțată) și ridicarea actelor originale de la dosar,
absolvenții vor veni, personal, la secretariatul facultății cu următoarele acte:
-

Fișa de lichidare vizată la cămin (cine nu este din Cluj Napoca) și bibliotecă – atașament
Certificat de naștere și carte identitate – copie
2 poze ¾ color, tip buletin, recente, pe hârtie fotografică.
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