INFORMAȚII PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE
A EXAMENULUI DE DIPLOMĂ
Pentru o bună desfășurare a Examenului de Diplomă din Sesiunea 22-24 iunie 2020, toți studenții
care s-au înscris pentru susținere, care au dosarul complet din punct de vedere al documentelor,
care au finalizat și transmis prin coordonator proiectul de diplomă către secretariat, trebuie să
respecte următoarele:
1. Declararea de fiecare student a adresei de email:
➢

Toți studenții, care îndeplinesc condițiile menționate anterior, trebuie să completeze
formularul disponibil la acest link.

➢

În formularul respectiv se va declara de către fiecare student adresa de email pe care o va
utiliza pentru a accesa platforma Google Meet pentru a susține Examenul de Diplomă din
Sesiunea 22-24 iunie 2020;

➢

Perioada completare formular: 15 - 17 iunie 2020;

➢

Formularul poate fi trimis o singură dată.

2. Examenul de diplomă se va desfășura în perioada 22-24 iunie 2020, prin videoconferință
(Google Meet), constând în următoarele probe:
➢

Proba 1. Prezentarea și susținerea proiectului de diplomă – probă orală;
-

➢

în format PowerPoint, utilizând funcția ,,Present now” din platforma Google Meet;

Proba 2. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă orală;
-

fiecare student va trebui să răspundă la trei întrebări de tip grilă, acestea fiind alese în
mod aleator prin intermediul unui soft; după caz va trebui să argumenteze
răspunsurile oferite;

-

toate întrebările au fost afișate public:
✓ Inginerie Economică în Agricultură (link);
✓ Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism (link).

3. Detalii organizatorice:
➢

În fiecare zi vor fi programate 8 ședințe a câte o oră;

➢

În fiecare oră sunt programați în ordine alfabetică câte 5 studenți;

➢

Timpul alocat fiecărui student este de 10 min;

➢

Fiecare student va primi cu cel puțin 24 ore înaintea examenului un email, pe adresa
declarată de fiecare student în formularul (link) de mai sus, cu informații despre: ziua, ora
și link-ul de acces;

➢

Accesul studentului pe platformă (Google Meet) va fi permisă doar în intervalul orar în
care a fost programat și doar cu adresa de email declarată de către acesta; nu este permis
accesul de pe alte adrese de email;

➢

În cazul în care studentul nu a intrat în intervalul programat, acesta va fi reprogramat la
sfârșitul zilei de examinare în funcție de timpul disponibil, sau în ultima zi de examinare.
Acesta va fi notificat pe email-ul declarat cu informații despre: ziua, ora și link-ul de acces;

➢

Fiecare student trebuie să se asigure că are la îndemână toate resursele necesare pentru
o bună desfășurare a examenului de diplomă (acces internet, conexiune stabilă, acces de
pe un PC/LAPTOP, microfon, cameră web). Accesul va fi permis doar prin intermediul unui
PC sau LAPTOP. De asemenea, este necesar ca studentul să aibă camera web și microfonul
pornite, în caz contrar nu va putea susține examenul de diplomă.

