FACULTATEA
ELECTROMECANICĂ
NAVALĂ

IMPORTANT !
Promovarea din anul universitar 2016-2017 în anul universitar 2017-2018 , se va face astfel:
Din anul I – în anul II - 25 credite (fără limită de credite cu voiaj de practică)
Din anul II – în anul III – 85 de credite (fără limită de credite cu voiaj de practică)
Studenţii înmatriculaţi la continuare de studii trebuie să acumuleze minim 25 credite din disciplinele anului de înmatriculare.

Din anul III – în anul IV – 145 de credite (fără limită de credite cu voiaj de practică)
Măsura a fost aprobată în Şedinţa Consiliului de Administraţie din 20.09.2017
şi se va aplica sub rezerva aprobării Senatului.

IN ATENTIA STUDENTILOR ANULUI IV (2016-2017)
si IV COMPLEMENTAR
DE LA TOATE SPECIALIZARILE ZI+IFR
si
MASTER (an terminal)
VA INFORMAM CA IN PERIOADA
9 – 13 OCTOMBRIE 2017
SE VA DESFASURA
SESIUNEA DE REEXAMINARI (cu taxa 100 lei/examen),
iar SESIUNE DE LICENTA / DISERTATIE
VA FI IN INTERVALUL
16-20 OCTOMBRIE 2017

In atenția absolvenților La examenul de
licența/disertatie Octombrie 2017
Raportul de similitudini se obține astfel:
1. studentul și coordonatorul stabilesc capitolul/capitolele care constituie
contribuția originală care va fi supusă verificării;
2. softul specializat de detectare a similitudinilor se gaseste instalat la
biblioteca universității. Verificarea se face Luni (intre 12:00 – 20:00)
marți-vineri (intre 12:00 – 20:00).

3. studentii sunt primiti pentru verificare numai daca au trimitere din
partea conducatorului lucrarii cu indicarea capitolului care urmeaza a fi
verificat (formular tipizat de la secretariate, decanat, receptie UMC)
4. procentul de similitudini maxim acceptat este de 20%;
5. dacă se constată un procent mai mare lucrarea se va reface în timp util
pentru a putea fi susținută public;

6. formatul electronic al proiectului de diplomă va fi încărcat la
secțiunea creată în campusul virtual al universității:
a) –un fișier cu proiectul de diplomă/ lucrarea de disertatie în
întregime în campusul virtual al universității (campus.cmuedu.eu) la secțiunea „licenta” – subsecțiunea „încărcare”
licență
b)-un fișier care conține capitolul/capitolele cu contribuția
originală a absolventului la tema alocată în campusul virtual al
universității (campus.cmu-edu.eu) la secțiunea „licenta” –
subsecțiunea „încărcare” licență
c)-raportul de similitudini în campusul virtual al universității
(campus.cmu-edu.eu) la secțiunea „licenta” – subsecțiunea
„încărcare” licență
Perioada de încărcare a proiectului de diplomă este 18 Septembrie 13 Octombrie 2017. Dupa aceasta data incarcarea nu va mai fi
posibila, deoarece aplicatia se inchide
Se va include in Proiectul de Diploma/ lucrarea de disertatie prima
pagina a Raportului de similitudini, care contine obligatoriu nume si
prenume absolvent, nume si prenume conducator, numar capitol
verificat. Absolventiii care verifica alt capitol decat cel indicat de
coordonator sunt pasibili de anularea probei respective din examenul
de finalizare a studiilor
După încadrarea în procentul de similitudini maxim acceptat,
proiectul (inclusiv raportul de similitudini) se leagă și se predă la
secretariat in perioada stabilita;

ÎN ATENŢIA 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 nu 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”.

INFORMARE STUDENŢI ANUL IV DE STUDIU
1. Studenţii din anul IV de studiu care nu şi-au încheiat situaţia şcolară la data de 30 septembrie a anului universitar în curs, pot opta
pentru prelungire de şcolaritate, sau repetenţie.
- Prelungirea de şcolaritate se face la cerere , cu achitarea taxei / credit restant, (la Casieria Universităţii Maritime din Constanţa) în
cuantumurile stabilite prin Hotărârea Senatului Universităţii Maritime din Constanţa.
- Repetarea anului IV de studiu se face la cerere cu echivalarea rezultatelor din anii anteriori de studiu şi anul IV prin fişa cadru de
echivalare (alinierea planurilor de învăţământ).
- După prelungirea de şcolaritate, în cazul în care studenţii nu şi-au încheiat situaţia şcolară la sfârşitul anului universitar, pot opta
pentru reînmatricularea prin echivalarea studiilor .
- În acest caz echivalarea studiilor se efectuează pe bază de cerere şi prin achitarea taxei de echivalare a studiilor (la Casieria
Universităţii Maritime din Constanţa) în cuantumurile stabilite prin Hotărârea Senatului Universităţii Maritime din Constanţa.
- Diferenţele stabilite prin fişa de echivalări/diferenţe se plătesc pe parcursul anului IV de studiu (la Casieria Universităţii Maritime
din Constanţa ) în cuantumurile stabilite prin Hotărârea Senatului Universităţii Maritime din Constanţa.

2. Studenţii care repetă anul IV de studiu nu mai pot beneficia de prelungire de şcolaritate, indiferent de câte ori repetă anul IV de
studiu.

ÎNDRUMĂTORI DE AN - FACULTATEA DE ELECTROMECANICĂ NAVALĂ 2016 / 2017- ZI
SPECIALIZAREA
ELECTROMECANICĂ
AN
I
II
III
IV

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR
Şl. Mihaela BĂRHĂLESCU
Şl.dr.Mihaela TUROF

As.drd. Cătălin MUNTEANU
Lector dr.Sabina ZĂGAN

SPECIALIZAREA
ELECTROMECANICĂ-ENG.
AN
I
II
III
IV

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR
Conf.dr.ing.Dumitru DELEANU

As.dr.Andrei SCUPI
Conf.dr.ing.Iordan NOVAC
Lector dr.Sabina ZĂGAN

SPECIALIZAREA
ELECTROTEHNICA
AN
I
II
III
IV

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

As.dr.ing. Elena NEDELCU
Conf.dr.ing.Bogdan HNATIUC

Şl.dr.ing. Marian DORDESCU
Prof.dr.ing.Violeta CIUCUR

ÎNDRUMĂTORI DE AN - FACULTATEA DE ELECTROMECANICĂ NAVALĂ 2016 / 2017- ZI
SPECIALIZAREA
INGINERIA MEDIULUI
AN
I
II
III
IV

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR
Prof.dr.ing.Mariana PANAITESCU
Lector dr.Iuliana ŞUNDRI
Prof.dr.ing.Viorel PANAITESCU
Lector dr.Simona GHIŢĂ

SPECIALIZAREA
TELECOMUNICAŢII
AN
I
II
III
IV

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR
Ş.l.dr.ing.Alin DĂNIŞOR
Conf.dr.ing.Mihaela HNATIUC
Prof.dr.ing Răzvan TAMAŞ
Ş.l.ing.Ana DUMITRAŞCU

ÎNDRUMĂTORI DE AN - FACULTATEA DE ELECTROMECANICĂ NAVALĂ 2016/2017- IFR

SPECIALIZAREA

SPECIALIZAREA

ELECTROMECANICĂ

ELECTROTEHNICA

AN

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

AN

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR

I

Conf.dr.ing. Nicolae BORDEA

I

Ş.l.dr.ing.Carmen DUMITRESCU

II

Conf.dr.ing.Iordan NOVAC

II

Ş.l.dr.ing.Sorin SINTEA

III

As.dr.ing. Andrei PREDA

III

Conf.dr.ing. Ştefan DORDEA

IV

As.dr. Irina STANCIU

IV

Conf.dr.ing.Ion OMOCEA

Notarea la practica inginereasca
Notele la practica (anul in curs) pentru studentii care au efectuat practica individual se pun in sesiunea de toamna de catre cadrele didactice desemnate cand acestea au
programate examene.
Notele la practica restanta pentru toti studentii se pun in orce sesiune de restanta aprobata (si sesiune deschisa), cu conditia achitarii taxei de restanta aferente, de catre cadrele
didactice desemnate cand acestea au programate examene.
NOTA
Practica ambarcata (dovedita cu acte) se echivaleaza cu practica tehnologica (Practica II si III), echivalarea se efectueaza de catre cadrele didactice desemnate in aceleasi
conditii (vezi a si b) .
Adeverinta de la locul de munca (daca activitatea corespunde cu programa de practica) poate fi utilizata pentru echivalarea practicii ingineresti, echivalarea se efectueaza de
catre cadrele didactice desemnate in aceleasi conditii (vezi a si b).

Electromecanica Anul II zi si IFR
Sl. Dr. Ing. Dumitrache Constantin
Sl. Dr. Ing. Scupi Andrei
As. Drd. Ing. Preda Andrei
As. Drd. Ing. Munteanu Catalin
Anul III zi si IFR
Sl. Dr. Ing. Scupi Andrei
As. Drd. Ing. Grozavu Viorel
Electrotehnica anul II si anul III zi si IFR
Conf. dr. ing. Hnatiuc Bogdan
Conf. dr. ing. Sintea Sorin
Sl. dr. ing. Dumitrescu Carmen
Sl. dr. ing. Elena Nedelcu
As. dr. ing. Pomazan Catalin

Ingineria si Protectia mediului in industrie (anul I, anul II si anul III)
Sl. dr. Ghita Simona
Sl. dr. Sundri Iuliana
As. dr. Voicu Ionuţ
As drd. Anton Iulia
Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii Anul II si Anul III zi
Sl. dr. ing. Dumitrascu Ana
Sl. dr. ing. Paun Mirel
As. drd. ing. Liliana Achitei

ANUNT IMPORTANT
URMAREA ŞEDINŢEI DE SENAT DIN DATA DE 25.02.2013,
VĂ INFORMĂM CĂ EXAMINĂRILE STUDENŢILOR
DE LA SPECIALIZĂRILE: ELECTROMECANICĂ NAVALĂ
ELECTROTEHNICĂ (ZI+IFR)
CARE ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE ŞI AU APROBATĂ
SESIUNE DESCHISĂ SE DESFĂŞOARĂ PE TOATĂ
PERIOADA ANULUI UNIVERSITAR
(EXCEPTÂND VACANŢELE).

Studentii interesati trebuie sa completeze
o cerere – formularul il pot lua de la
ANUNT
IMPORTANT!
secretariat
sau cam 708
Pentru completarea echipei ce lucreaza la Proiectul “Automobile pe apa” executat la
Baza Nautica UMC, facem cunoscuta intentia noastra de cooptare a noi voluntari, cu
disponibilitate si APTITUDINI TEHNICE.
Doritorii se vor adresa secretariatului Facultatii de Electromecanica Navala pentru

inscrieri sau pe SMS 0722 512423, pentru programare interviu.

