
     

HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 28 februarie  2012 

  

 

Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pentru executarea şi  

susţinerea celor mai bune proiecte (lucrări) de diplomă 

 

Pornind de la informaţia prezentată de secretarul ştiinţific al Senatului şi discuţiilor la subiect, Senatul 

UTM 

Hotărăşte: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind decernarea premiilor Senatului UTM pentru executarea şi 

susţinerea celor mai bune proiecte (lucrări) de diplomă cu modificările propuse (se anexează). 

2. Fondul anual al premiilor nu va depăşi 11700 lei. 

3. Se abrogă Regulamentul aprobat la şedinţa Senatului UTM din   28.05.2002. 

 

 

 

 

 

Preşedintele Senatului U.T.M. 

Ion Bostan,  acad. AŞM 

 

 

Secretarul Senatului U.T.M. 

Ion Sobor,  prof. univ. dr. ing.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ 

la Hotărârea  

Senatului UTM 

din 28.02.2012 

 

 

 

Regulamentul 

privind decernarea premiilor Senatului UTM 

pentru executarea şi susţinerea celor mai bune proiecte (lucrări) de diplomă 

 

1. Candidaturile pentru decernarea premiilor se înaintează de către decanii facultăţilor, cel mult trei 

candidaturi de la fiecare facultate, secretarului Comisiei de decernare a premiilor Senatului până la 

data  de 1 iulie a.c. 

2. Decernarea premiilor pentru executarea şi susţinerea celor mai bune proiecte (lucrări) de diplomă 

se va organiza pe profilurile: a) ingineresc; b) economico-managerial;  

c) arhitectură şi design. 
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3. La proiectul (lucrarea) de diplomă se anexează o caracteristică succintă a competitorului, semnată 

de şeful catedrei şi de decanul facultăţii. 

4. Criterii de selectare a competitorilor: 

4.1 Media pe termenul de studii; 

4.2 Nota pentru perfectarea şi susţinerea proiectului (lucrării) de diplomă; 

4.3 Calitatea executării lucrărilor grafice; 

4.4 Nivelul de utilizare a tehnicii de calcul; 

4.5 Susţinerea proiectului (lucrării) de diplomă în limba modernă; 

4.6 Implementarea proiectului (lucrării) de diplomă în procesul didactic, producere (se anexează 

actele respective); 

4.7 Publicaţii pe tema proiectului (lucrării) de diplomă, participare la expoziţii (se anexează actele 

respective); 

4.8 Brevete de invenţii, patente (se anexează actele respective); 

4.9 Propuneri, recomandări Comisiei de Stat pe tema proiectului (lucrării) de diplomă. 

5. Premiile se repartizează pe profiluri: ingineresc,  economico-managerial, arhitectură şi design. 

Comisia Senatului determină ponderea fiecărui profil în numărul total de absolvenţi. Fondul de 

premii pentru fiecare profil se determină ca produsul dintre ponderea profilului şi fondul  total de 

premii egal cu 11700 lei.  

6. Comisia Senatului divizează fondul de premii a profilului respectiv în premii de gradul I, II şi III. 

7. Înmânarea premiilor şi certificatelor se face la facultăţi în ziua înmânării diplomelor de licenţă de 

către Rectorul universităţii (Decanul facultăţii). 

8. Proiectele (lucrările) de diplomă vor fi expuse în biblioteca facultăţii pe un stand special. 

 

 

        Regulamentul a fost aprobat la  

şedinţa Senatului din 28.02.2012 

 

                         


