Facultatea Navigaţie
şi
Transport Naval

Sesiune deschisa
Inginerie si Management in Domeniul Maritim (Master anul II) –
Managementul informatiilor in porturi (MIP)

09.06.2022 – 17:00, sala P005
Ș.l.dr.ing. Cosmin Dumitrache

Sesiune deschisa
IMDMP - Management maritim
- Marketing maritim si portuar
IMTMM - Inspectia marfurilor si a mijloacelor de transport

10.03.2022 – ora 10:00
Conf.univ.dr.ing. Felicia Surugiu

Notă orar

Specializarea aferentă notei din orar

Masterat

IMDMP 51

Inginerie și Management în Domeniul Maritim și Portuar ANUL I

IMDMP 61

Inginerie și Management în Domeniul Maritim și Portuar ANUL II

TM 51

Transport Maritim ANUL I

TM 61

Transport Maritim ANUL II

MM Nav

Modul Managerial

IMOTNM 51

Inginerie și Management în Operarea Terminalelor și a Navelor Maritime ANUL I

IMOTNM 61

Inginerie și Management în Operarea Terminalelor și a Navelor Maritime ANUL II

IMTMM 51

Inginerie și Management în Transport Maritim și Multimodal ANUL I

IMTMM 61

Inginerie și Management în Transport Maritim și Multimodal ANUL II

MSIT 51

Managementul Sistemelor Integrate de Transport ANUL I

MSIT 61

Managementul Sistemelor Integrate de Transport ANUL II

ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR!
Situația școlara poate fi vizualizată accesând link-ul:
https://ums.cmu-edu.eu/ums/do/secure/inregistrare_user

În atenția masteranzilor din anii terminali
Lista lucrărilor de disertație se găsește pe platforma ecampus, selectând:
Masterat - Facultatea Navigație și Transport Naval - Teme de disertație
https://campus.cmu-edu.eu/course/view.php?id=949

În vederea alegerii temei de disertație masterandul va parcurge următorii pași:
(pe platforma ecampus, selectând ultimul an și semestru de studiu și disciplina aferentă Proiectului de Disertație):
 Descarcă cererea, o completează, o semnează și o trimite coordonatorului științific spre avizare.
 După primirea cererii avizată de coordonatorul științific, o încarcă pe platforma, urmând ca Decanatul să o
descarce spre avizarea Decanului și actualizarea listei ce se regăsește pe platformă.
Atenție: Cererile care nu sunt semnate de către profesorul coordonator, nu vor fi luate în considerare.
Excepție: În cazul în care aveți avizul cadrului didactic transmis pe e-mail, vă rugăm să îl încărcați alături de cerere pentru a
considera titlul ca fiind aprobat.
Confirmarea finală reprezintă prezența numelui masterandului (în format bold) în lista temelor de disertație.
Dacă nu o regăsiți, vă rugăm să verificați statusul cererii încărcate.

Finalizarea proiectelor de diploma/disertatie
Pentru a finaliza proiectele de diploma/disertatie utilizati Ghidul de elaborare proiect diploma/disertatie
Capitolul de contributii proprii este stabilit impreuna de cadrul didactic coordonator si studentul indrumat.
Cererea prin care se stabileste acest Capitol se descarca de pe site de la meniul "Absolvent".
Cererea este trimisa electronic catre cadru didactic coodonator impreuna cu capitolul ales. Capitolul este retransmis catre
Secretariat departament si verificat.
In situatia in care raportul de similitudine este indeplinit, sub 20%, Referatul obtinut in urma verificarii se transmite
studentului care va fi prinsa in proiect impreuna cu Cererea pentru alegerea capitolului semnata de cadrul didactic
indrumator.
In situatia in care raportul de similitudine este mai mare de 20% studentul va primi doar mesajul ca trebuie sa continue
activitatea sa de a scrie proiectul de diploma.

Dupa finalizare se va urca pe platforma Proiectul de diploma complet in fomat pdf., capitolul de contributii personale in
format pdf. si Referatul obtinut in urma verificarii similitudii primit de la cadrul didactic indrumator.

Anunt pentru absolventi

Pentru toti studentii din anul IV se vor completa "Fisele de lichidare" in Universitate intre
Departamentele implicate: Biblioteca, Administratii Camine, Departament Consiliere si promovare
(IMO) si Secretariat (privind taxele de studii).
Va rugam sa achitati toate debitele dumneavoastra insemnand taxe de studii, taxe de cazare, carti
imprumutate de la Biblioteca, etc. astfel incat aceste documente sa fie realizate in cel mai scurt timp
posibil.
Pentru plata debitelor utilizati plata in regim online sau prin virament bancar cu specificatie clara asupra
numelui, prenumelui si mai ales a ce reprezinta suma achitata.
Va multumim!

În atenția masteranzilor
Masteranzii care NU au achitat TAXA DE ȘCOLARIZARE,
o pot face accesând:
https://cmu-edu.eu/taxe-online/
În caz contrar, NU SE OPEREAZĂ NOTA OBȚINUTĂ ÎN
CATALOG.

Anunț important pentru masteranzi
Studenții de la programele de studii de master care nu au
adrese valide de utilizare ale campusului pentru
învățământul online pot solicita user name valid la adresa
ecampus@cmu-edu.eu
Fără user name și parole valide nu pot utiliza platforma
ecampus pentru examinare în sesiunea de examene.

TOŢI STUDENTII / MASTERANZII PENTRU A
PARTICIPA LA EXAMENE TREBUIE SA AIBA
ACHITATA TAXA DE SCOLARIZARE,
CONFORM CONTRACTULUI DE STUDII.

ÎN ATENŢIA TUTUROR STUDENŢILOR !
1. În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a sesiunilor deschise de examene din
Universitatea Maritimă din Constanţa , beneficiază de sesiune deschisă de examene studenţii de la
toate programele de studii şi forme de învăţământ care au efectuat stagii de practică ambarcată în
domeniul studiilor.
2. Sesiunea deschisă este valabilă de la data aprobării cererii până la data de 30 septembrie a anului
universitar în curs.

3. Studenţii care se întorc din voiajul de practică în timpul anului IV de studii , pot participa la sesiunile de examene
şi restanţe organizate de Universitatea Maritimă din Constanţa.
- Restanţele din anul III de studii nu se plătesc cu condiţia ca studenţii să facă dovada efectuarii voiajului de practică pe
perioada sesiunilor de examene şi restanţe (iarnă/vară/toamnă) . În cazul în care , studenţii s-au întors din voiajul de
practică în timpul sesiunii de restanţe din luna septembrie şi au participat la această sesiune, atunci restanţele rămase
nesusţinute pentru anul III de studii se vor plăti înainte de următoarea sesiune de restanţe la care vor dori să participe
(iarnă/vară/toamnă) în cuantumurile stabilite prin Hotărârea Senatului Universităţii Maritime din Constanţa:
Taxa / restanţa anul III = 50 lei

- Restanţele din anii I – II de studii se plătesc ( la Casieria Universităţii Maritime din Constanţa ) în cuantumurile
stabilite prin Hotărârea Senatului Universităţii Maritime din Constanţa:
Taxa / restanţa anul II = 100 lei

Taxa / restanţa anul I = 150 lei

4. Studenţii înmatriculaţi în anul IV – prelungire de şcolaritate beneficiază de sesiune
deschisă la întoarcerea din voiajul de practică.
Pentru examenele restante din anii anteriori nu se achită nicio taxă, întrucât la
înmatricularea în anul IV – prelungire şcolaritate, aceşti studenţi au achitat taxa / credit
restant.
Studenţii pot participa la toate sesiunile de examene pentru anul în curs şi cele de
restanţe, organizate de Universitatea Maritimă din Constanţa.

5. Studenţii care se întorc din voiajul de practică în timpul anului III de studii pot participa la sesiunile de examene şi
restanţe organizate de Universitatea Maritimă din Constanţa.
- Restanţele din anul II de studii nu se plătesc cu condiţia ca studenţii să facă dovada efectuarii voiajului de practică pe
perioada sesiunilor de examene şi restanţe (iarnă/vară/toamnă) . În cazul în care , studenţii s-au întors din voiajul de
practică în timpul sesiunii de restanţe din luna septembrie şi au participat la această sesiune, atunci restanţele rămase
nesusţinute din anul II de studiu ,se vor plăti înainte de următoarea sesiune de restanţe la care vor dori să participe
(iarnă/vară/toamnă) în cuantumurile stabilite prin Hotărârea Senatului Universităţii Maritime din Constanţa.
Taxa / restanţa anul II = 50 lei
- Restanţele din anul I se plătesc ( la Casieria Universităţii Maritime din Constanţa ) în cuantumurile stabilite prin
Hotărârea Senatului Universităţii Maritime din Constanţa.
Taxa / restanţa anul I = 100 lei

6. Studenţii care se întorc din voiajul de practică în timpul anului II de studii pot participa la sesiunile de
examene şi restanţe organizate de Universitatea Maritimă din Constanţa.
- Restanţele din anul I de studii nu se plătesc cu condiţia ca studenţii să facă dovada efectuarii voiajului de
practică pe perioada sesiunilor de examene şi restanţe (iarnă/vară/toamnă) . În cazul în care ,studenţii s-au
întors din voiajul de practică în timpul sesiunii de restanţe din luna septembrie şi au participat la această
sesiune, atunci restanţele rămase nesusţinute din anul I de studiu ,se vor plăti înainte de următoarea sesiune
de restanţe la care vor dori să participe (iarnă/vară/toamnă) în cuantumurile stabilite prin Hotărârea
Senatului Universităţii Maritime din Constanţa.
Taxa / restanţa anul I = 50 lei

7. Studenţii care beneficiază de sesiune deschisă se vor prezenta la sesiunile de examene şi restanţe organizate de
Universitatea Maritimă din Constanţa în conformitate cu art. 5.7 ( aliniatele 1, 2 ,3 ) din P.O. UMC_PD_04_5
Ediţia 1, Revizia 3 astfel :

„ 5.7 Sesiunea deschisă de examene se aprobă în situaţiile :
(1) dacă studentul absentează la o sesiune de examene atunci se vor accepta recuperarea laboratoarelor şi
susţinerea în regim de sesiune deschisă a colocviilor şi examenelor la care nu a fost prezent.

(2) dacă studentul absentează la o sesiune de restanţe atunci se va accepta susţinerea în regim de sesiune
deschisă a tuturor examenelor restante în cadrul aceluiaşi an universitar (limita de timp 30 septembrie ). Se vor
achita pentru examenele restante taxele aprobate în Senatul UMC pentru anul universitar respectiv.
(3) dacă studentul absentează în timpul semestrului revenind la şcoală în perioada imediat premergătoare
sesiunii de examene şi studentul consideră că nu se poate pregăti pentru următoarele examene denumite în cerere „
examene curente”.”

ANUNT IMPORTANT
URMAREA ŞEDINŢEI DE SENAT,
VĂ INFORMĂM CĂ EXAMINĂRILE STUDENTILOR/MASTERANZILOR
DE LA SPECIALIZAREA TRANSPORT MARITIM
CARE ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE ŞI AU APROBATĂ SESIUNE
DESCHISĂ SE DESFĂŞOARĂ PE TOATĂ PERIOADA ANULUI
UNIVERSITAR (EXCEPTÂND VACANŢELE).

