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MODALITATEA DE SUSŢINERE A EXAMENLUI  

DE FINALIZARE A STUDIILOR – sesiunile iulie, septembrie 2018, februarie 2019 
pentru specializările:  

 
TCM, Inginerie Economică Industrială 

 
Examenul de finalizare a studiilor constă, din două probe, care se desfăşoară oral şi anume: 
a. Proba 1 – Evaluarea cunoştiinţelor fundamentale şi de specialitate; 
b. Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă în faţa comisiei. 

 
Proba 1. 
 
Evaluarea cunoştiinţelor fundamentale şi de specialitate de către comisia de finalizare a 

studiilor, se face prin completarea, de către absolvent, a unei grile care va contine 45 intrebari 
din disciplinele de mai jos. Fiecare intrebare are patru variante de răspuns din care numai una 
este valabilă. Grilele vor fi disponibile pe site-ul facultăţii începînd cu data de 21.05.2018. 

 
 
a. Discipline fundamentale: 

 
 
-  pentru specializarea TCM  
 

Mecanică  
şi Rezistenţa Materialelor  –  
20 intrebări  

Organe de masini –  
20 intrebări 

Toleranţe şi control dimensional –  
20 intrebări 

  
 

- pentru specializarea Inginerie Economică Industriala  
 

 

Mecanică  
şi Rezistenţa Materialelor –  
20 intrebări  

Toleranţe şi control dimensional –  
20 intrebări 

 Bazele economiei –  
20 intrebări  
 

 
 

b. Discipline de specialitate: 
 

- pentru specializarea TCM 
 

Tehnologia 
construcţiilor  
de maşini - 
20 intrebări  

Proiectarea 
sculelor 
aşchietoare  
–  20 

Bazele 
proiectarii 
dispozitivelor –  
20 intrebări 

Masini-
unelte – 
20 
intrebari 

Procese 
de 
deformare 
plastica  

Tehnologia 
sudării 
 prin topire 
–  20 

Tehnologia 
sudării 
 prin 
presiune –  

http://www.ing.ugal.ro/


intrebări la rece  –  
20 intrebări 

intrebări 20 
intrebări 

 
-     pentru specializarea Inginerie Economică Industriala 

 

Tehnologia  
fabricării 
produselor 
–  20 
intrebări 

Proiectarea 
sculelor 
aşchietoare 
– 20 
intrebări 

Utilaje pentru 
prelucrari 
mecanice –  
20 intrebări 

Prelucrari 
prin 
deformare  
plastică  –  
20 intrebări 

Dispozitive 
de 
prelucrare – 
20 intrebari 

Contabilitate 
finaciară –  
20 intrebări 
 

Calcul 
preţ  
şi cost –  
20 
intrebări 

 
Proba 2.  
 
Prezentarea şi susţinerea lucrării se desfăşoară în faţa comisiei aprobate de conducerea 

Universităţii, conform reglementărilor în vigoare. 
Timpul alocat fiecărui candidat pentru prezentarea lucrării este de maximum 15 minute. 

Prezentarea trebuie să fie făcută utilizînd aplicaţiile software dedicate acestui lucru. 
Se recomandă o prezentare sistematică, clară, concisă care să evidenţieze contribuţiile 

originale ale absolventului şi aspectele relevante ale lucrării.  
 
 
       Director Departament Ingineria Fabricaţiei 
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