
Ghid de alocare a temelor pentru examenul de diplomă 

1. Temele vor fi propuse de cadrele didactice care predau la specializarea respectivă. Se 

recomandă ca fiecare cadru didactic să propună un minim de 5 teme de diplomă. 

2. Temele de diplomă cu îndrumători externi sau care predau la altă specializare vor fi 

propuse în cotutelă cu un îndrumător din cadrul FIA, de la specializarea în cauză. 

3. Temele de la programul de studii Design Aeronautic (DA) vor fi propuse de cadre didactice 

din toate departamentele facultății. În cazul propunerii unei teme de către un cadru didactic 

din Departamentul de Grafică Inginerească și Design Industrial (DA - program de studii cu 

autorizare provizorie) este necesară coordonarea temei împreună cu un cadru didactic titular 

din celelalte departamente ale FIA.  

4.a Temele propuse vor fi însoțite de o scurtă prezentare și competențele necesare (cerute 

studentului, inclusiv limbajele de programare ce vor fi folosite) pentru rezolvarea ei. De 

exemplu, pentru competențe: metode numerice, grafica computațională, aerodinamică. 

gazodinamică, construcția structurilor aerospațiale, procese in turbomașini, echipamente de 

bord și navigație aeriană etc. 

4.b Se va indica în descrierea temei partea de calcul ce va constitui nucleul temei de 

diplomă. 

5. Tema (temele) propusă (propuse) trebuie să se încadreze ca subiect în aria tematică a 

disciplinelor parcurse de student pe perioada studiilor de licență. Cadrul didactic sau 

îndrumătorul extern trebuie să aibă expertiză științifică în domeniul temei sau să fie titular la 

disciplina asociată temei. 

6. Temele vor fi trimise de la departamente la decanat până sâmbătă 16.10.2021, ora 22 și 

după avizarea lor de către BEF vor fi afișate în cadrul platformei moodle (curs PPL) de către 

responsabilul IT al facultății până joi 21.10.2021, ora 12, iar studenții vor opta ( folosind 

activitatea de tip alegere de pe site) pentru minim trei teme, în ordinea preferințelor, până joi 

21.10.2021, ora 20. 

7. Temele vor fi alocate în funcție de media anilor de studiu, obținută de către fiecare student 

înscris la o anumită temă, iar lista cu repartizarea temelor va fi afișată pe moodle până 

duminică 24.10.2021, ora 20 . 

8. Dupa alocare unei teme, pe parcursul semestrului, indrumătorul va putea interveni asupra 

cerințelor temei în funcție de competențele dovedite de student. 

 


