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Proiectele de diplomă constituie o componentă esenţială în cadrul procesului de evaluare a
pregătirii pe care studenţii au dobândit-o în timpul studiilor universitare.
Proiectele de diplomă trebuie să ateste cunoștiințele dobândite de către studenţi în rezolvarea
problemelor teoretice şi practice aferente temelor abordate, capacitatea acestora de a aplica diverse
metodologii de proiectare tehnologică şi de analiză economică şi de a concepe, elabora şi redacta o
lucrare de sinteză conform standardelor universitare.
Scopul acestui ghid este de a furniza studenţilor un set de reguli generale pentru elaborarea
şi redactarea proiectelor de diplomă, astfel încât acestea să îndeplinească, cel puţin, standardele
minimale pentru absolvirea studiilor de licenţă.
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1. Norme generale privind stabilirea, alegerea şi susţinerea temei
lucrării de diplomă
Temele pentru lucrările de diplomă se propun de către cadrele didactice care au desfăşurat /
desfăşoară activităţi didactice sau de cercetare cu studenţii specializării. Numărul orientativ de lucrări
de diplomă ce pot fi îndrumate de un cadru didactic se stabileşte în funcţie de raportul dintre numărul
total al absolvenţilor şi numărul cadrelor didactice implicate, în aşa fel încât repartizarea studenţilor
să se facă în mod echitabil.
O lucrare de diplomă poate avea dublă îndrumare (2 coordonatori). Dacă proiectul de
diplomă este realizat într-un stagiu de firmă sau la o altă universitate (din ţară sau străinătate),
studentul va avea şi un îndrumător din partea instituţiei respective. În toate cazurile, cel puţin unul
dintre îndrumători trebuie să fie din cadrul DIF.
La rezolvarea unei teme pot participa grupe de 2-3 studenţi (temele trebuie să fie
complexe), cu precizarea în titlul temei a problemei rezolvate de fiecare student din grup.
Fiecare cadru didactic implicat în derularea activităţilor didactice ale unei specializări
trebuie să propună, anual, cel puţin două teme pentru întocmirea lucrărilor de diplomă la acea
specializare, înainte de începerea anului universitar. Acestea se avizează şi centralizează de către
directorul de program, după care se afişează la sediul departamentului şi pe site-ul acestuia.
Alegerea temelor de către studenţii anului terminal se va face, cel mai târziu, până la data de
15 noiembrie. Studenţii pot opta pentru tema proiectului de licenţă şi mai devreme, începând din anul
al treilea de studiu. Studenţii care, din diferite motive, nu prezintă în timp util nicio opţiune sunt
repartizaţi, pe baza încărcării cadrelor didactice cu potenţial de a fi îndrumători şi a listei centralizate
de teme propuse, de către directorul de departament, în colaborare cu tutorele grupei din care fac
parte. Lista centralizatoare, cu repartizarea studenţilor pe teme şi profesori coordonatori devine
definitivă în momentul aprobării de către membrii departamentului. Afişarea listei centralizatoare se
va face până la sfârşitul celei de-a şasea săptămâni din primul semestru al anului universitar în curs.
Tema lucrării de diplomă poate fi schimbată, la cererea studentului în cauză, în termen de 15
zile de la afişarea listei centralizatoare, pe baza unei cereri adresate directorului de departament şi
doar pentru motive bine întemeiate.
Pentru elaborarea lucrării de diplomă a unui student, cadrul didactic îndrumator are obligaţia
să supravegheze procesul de realizare a lucrării, prin sugestii, critici şi sfaturi profesionale iar
studentul - să fie receptiv la toate recomandările de specialitate primite şi să respecte graficul
întâlnirilor de lucru, fixat de îndrumător, de la alegerea temei şi până la prezentarea lucrării.
Cadrele didactice îndrumătoare vor completa un formular tip – anexa 1, care va conţine:
- Tema de diplomă;
- Fişa de apreciere prin care este evaluat, cu notă, conţinutul lucrării.
Acest formular va fi predat directorului de departament până în preziua susţinerii publice a
lucrării.
În cazul în care absolventul, prin tema abordată, prezintă o realizare practică deosebită,
realizează sau învaţă şi aplică un soft neînvăţat în timpul studiilor de licenţă, a obţinut cu lucrări
legate de temă premii la sesiunile știinţifice studenteşti sau participă la modernizarea bazei
materiale din laboratoare, nota obţinută în urma susţinerii va reflecta această contribuţie.
În cazul respingerii lucrării de absolvire de către îndrumator, absolventul nu poate participa
la examenul de licenţă în sesiunea curentă.

2. Structura proiectului de diplomă
Lucrarea este structurată pe capitole, subcapitole și include următoarele elemente obligatorii:
- copertă - informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de diplomă sunt prezentate în
anexa 2;
- subcopertă - este prezentată în anexa 3;
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- tema lucrării de diplomă - anexa 4;
- rezumatul lucrării - o pagină în limba română;
- traducerea într-o limbă de circulaţie internaţională a rezumatului (opţional);
- declaraţia de asumare a răspunderii - lucrarea de diplomă va conţine o declaraţie pe propria
răspundere a absolventului, datată şi semnată în original, din care să rezulte că lucrarea îi aparţine, nu
a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată - anexa 5;
- cuprins - lucrarea de diplomă va avea un cuprins care conţine titlurile capitolelor şi
subcapitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol/subcapitol, conform anexei 6;
- introducere - aceasta va conţine motivaţia alegerii temei, gradul de noutate a temei, obiectivele
generale ale lucrării etc.;
- capitole - lucrarea de diplomă va fi structurată pe capitole numerotate crescător. La începutul
fiecărui capitol se va prezenta, pe scurt, tematica abordată în cadrul acestuia;
- încheierea lucrării - în această parte se enumeră problemele rezolvate în cadrul proiectului şi se
regăsesc (acolo unde este cazul) cele mai importante concluzii;
- bibliografie - aceasta va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent
pentru redactarea lucrării de diplomă. Se recomandă un minim de 30 de referinţe bibliografice din
care 20% din reviste de specialitate şi internet, iar 15 referinţe să fie din ultimii 5 ani (anexa 6).
Bibliografia nu se va considera capitol al lucrării;
- anexe (dacă este cazul) - acestea apar într-o secţiune separată, care nu se numerotează ca şi
capitol. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. Anexele se numerotează
crescător (anexa 1, anexa 2 etc);
- opis - în care se va specifica numărul de pagini scrise, numărul de figuri şi tabele incluse în
partea scrisă, numărul de desene etc.
La redactarea lucrării se vor respecta cerinţele prezentate mai jos.

Formatul întregii lucrări este A4, cu imprimare pe ambele feţe; fiecare capitol va începe pe o
pagină impară, titlurile capitolelor se scriu cu font de 14, bold.

Relaţiile de calcul se scriu cu editorul Equation şi se numerotează. Numerotarea acestora va
cuprinde numărul capitolului, urmat de numărul de ordine al relaţiei în cadrul capitolului;

Marginile paginii - se vor utiliza urmatoarele valori (Page Setup - Margins): stânga / dreapta /
sus / jos: 2 cm.

Spaţiere între rânduri - textul va respecta o spaţiere între rânduri de o linie (Format – Paragraf Line spacing - 1lines).

Alinierea textului în cadrul paragrafelor, textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat
între marginile din stânga şi dreapta (justified). Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare
de 1,5 cm (Format – Paragraf – Indentation - Left). Excepţie fac titlurile capitolelor, care pot fi
aliniate centrat, precum şi etichetele tabelelor şi figurilor (a se vedea explicaţiile de mai jos).

Font utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte, utilizând
diacritice (ă, î, ş, ţ, â - pentru limba română).

Numerotarea paginilor se face începând cu Introducerea.

Tabele se numerotează cu două cifre, prima reprezentând numărul capitolului, iar cea de a doua
reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv. Fiecare tabel are număr şi titlu, care se
menţionează deasupra tabelului, aliniat la marginea din dreapta. Tabelele se creează în Word sau se
importă din Excel.

Antetul paginii apare începând cu introducerea şi va conţine: PROIECT DE DIPLOMĂ,
centrat cu font de 12, bold, UDJG - IEI, pag.

Figuri (imagini, grafice etc.) se numerotează cu două cifre, prima reprezentând numărul
capitolului, iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul respectiv. Fiecare figură trebuie să
aibă număr şi titlu, care se menţionează sub figură, centrat. Figurile se inserează ca imagini în format
electronic creat în Word, într-un program de grafică sau capturate. Nu se admit desene sau schiţe
scanate.

Notele de subsol - în cazul în care se citează (ex. Definiţii, clasificări etc.), se menţionează cifre
sau se doreşte explicarea unor termeni (ex. hidroformare, flambaj etc.), se vor introduce note de
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subsol (footnotes) pentru a se indica sursa (sursele).

Menţionarea autorilor în text (cu nota de subsol aferentă) - se face prin indicarea prenumelui şi
a numelui acestora.

Bibliografia - ordonată alfabetic, se scrie la un rând (anexa 6).

3. Conţinutul proiectului de diplomă
Proiectul de diplomă are două componente:
1. Memoriu (partea scrisă) - se constituie, în ordine, din: temă, cuprinsul memoriului,
capitole (text, relaţii, figuri, tabele, calcule analitice sau interpretări calitative a soluţiilor tehnice pe
care candidatul le propune pentru rezolvarea temei de proiect), concluzii finale, cuprinsul
documentaţiei grafice şi bibliografie. Numărul de capitole nu trebuie să depăşească 6. Este
recomandat ca numărul de pagini să nu depăşească 70.
2. Documentaţia grafică – poate consta în desene de execuţie, desene de ansamblu,
reprezentări grafice în medii dedicate, toate fiind legate de problematica de proiectare abordată în
cadrul proiectului. Indiferent de temă, documentaţia grafică trebuie să includă minimum trei desene
de execuţie de complexitate medie şi un desen de ansamblu cu cel puţin 10-12 piese componente,
neîndeplinirea acestei condiţii ducând la respingerea proiectului.
3.1. Memoriul
Proiectul de diplomă va fi diferențiat în funcție de tematica abordată, putând fi încadrat în
unul din următoarele 3 tipuri:
1. Proiectare constructivă (proiectarea unui ansamblu al unei mașini-unelte, mecanism
de acționare, dispozitiv, matriță de ambutisare/injecție etc.)
2. Proiectare tehnologică (tehnologia de fabricație, fabricația unui reper de complexitate
medie, etc.)
3. Cercetare (studii teoretice și cercetări experimentale privind materiale, procese de
fabricație, dispozitive, scule așchietoare, etc.)
Conținutul proiectului de diplomă este structurat pe 3 părți principale:
Partea I. Aspecte generale în contextul temei alese (maxim 25% din volumul
proiectului de diplomă);
Introducere. Introducerea va conține motivația alegerii temei, gradul de noutate a temei,
problemele care trebuie analizate și rezolvate în proiect, etc. (max. 4 pagini). Introducerea nu se
numerotează ca și capitol.
Cap. 1. Obiectivele proiectului de diplomă (obiectivul general și obiective specifice –
maxim 2 pagini).
Cap. 2. Stadiul actual al realizărilor și evoluțiilor în domeniul temei alese. Se va prezenta
un scurt istoric asupra nivelului atins în domeniul temei pe plan național și internațional, soluțiile
actuale și direcțiile de cercetare. Pentru a se putea efectua o prezentare completă a temei abordate,
trebuie să se studieze literatura de specialitate cu referire la tema abordată.
Partea II. Contribuții personale aduse în vederea rezolvării temei
Contribuțiile proprii se regăsesc și în aspecte precum: complexitatea soluțiilor, calcule
inginerești, economico-manageriale, la care se adaugă diverse alte elemente, în funcție de specificul
specializării, tema abordată etc. Contribuțiile personale vor fi prezentate în maxim 6 capitole
numerotate crescător în continuarea celor din secțiunea anterioară, fiecare având în partea finală, un
subcapitol de concluzii, care să sintetizeze informațiile și/sau rezultatele prezentate în cadrul acelui
capitol.
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Contribuțiile pot conține:
- programe și subprograme de calcul numeric întocmite de absolvent pentru soluționarea
problemelor de calcul constructiv;
- calcule tehnico-economice;
- rezultatele obținute, prezentate sub formă tabelară și/sau diagrame. Tabelele și
diagramele vor fi însoțite de interpretări atât de ansamblu cât și comparative cu rezultate similare din
bibliografie;
- comparații ale rezultatelor experimentale cu cele obținute în urma calculelor numerice;
- analize și interpretări ale rezultatelor obținute și/sau soluțiilor propuse;
- în funcție de tema abordată, 2-3 pagini cu norme de securitate în muncă, norme pentru
protejarea mediului. Aceste aspecte vor fi evidențiate, pe bază de schițe sau teme și calcule, făcânduse referiri și la materialul grafic sau la capitolele precedente din proiectul de diplomă.
Partea a doua a proiectului de diplomă va fi diferențiată în funcție de tematica abordată
(proiectare constructivă, proiecare tehnologică sau de cercetare), după cum urmează:
1. Proiectare constructivă:
- Proiectarea unui ansamblu al unei mașini-unelte, mecanism de acționare, dispozitiv,
matriță de ambutisare/injecție etc;
- Proiectarea tehnologică de fabricație a unui reper din ansamblul proiectat (opțional în
funcție de complexitatea temei de proiectare).
2. Proiectare tehnologică:
- Proiectarea tehnologiei de fabricație, fabricația unui reper de complexitate medie, etc;
- Itinerarul tehnologic de fabricație;
- Desene de operație/planuri de operație/scheme de prelucrare;
- Desen de fază.
3. Cercetare:
- Studii teoretice și experimentale privind materiale, procese de fabricație, dispozitive,
scule așchietoare, etc;
- Validarea rezultatelor cercetării.
Cercetările experimentale vor fi prezentate pe baza unor fotografii ale echipamentelor
utilizate/realizate, diagrame de măsurători, tabele valorice obținute experimental, etc.
Partea III. Concluzii și perspective
În această parte a proiectului de diplomă se descriu rezultatele obținute, unde urmează a fi
integrate soluțiile, ce intenții de viitor există în direcția dezvoltării temei de diplomă (cca. 2 pagini).
De asemenea, se prezintă într-o formă cât mai concisă contribuția adusă prin propriile cercetări,
evidențiindu-se elementele de noutate ale proiectului de diplomă.
3.2. Documentaţia grafică
Aceasta poate cuprinde:
- desene de ansamblu;
- desene de execuţie pentru reperele proiectate de autor;
- planul de operaţii pentru tehnologia de aşchiere realizată;
- scheme de configuraţie a produsului etc.
Partea grafică a lucrării trebuie să fie realizată cu ajutorul software-rilor dedicate.
Documentaţia grafică preluată din sursele de documentare poate fi considerată ca o contribuţie
proprie dacă este realizată de absolvent într-unul din programele de proiectare asistată (AUTOCAD,
CATIA, SolidEDGE).
Scara la care se fac reprezentările grafice trebuie corelată cu gradul de relevanţă a
reprezentării în general, cu nivelul de semnificaţie a detaliilor şi cu densitatea de informaţie ce
trebuie transmisă.
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În memoriu trebuie să existe referiri şi explicaţii pentru fiecare planşă.
Desenul de ansamblu al echipamentului, trebuie să cuprindă: proiecţiile (secţiuni vederi)
care să includă ajustajele şi dimensiunile de gabarit şi din care să rezulte construcţia şi funcţionarea
echipamentului; indicatorul şi tabelul de componenţă; condiţii tehnice şi alte date privind
construcţia, funcţionarea, omologarea şi exploatarea echipamentului (date referitoare la elementele
de legătură din sistem, schiţa operaţiei pe care o realizează echipamentul etc.).
Desenele de execuţie, trebuie să fie întocmite conform normelor internaţionale cu evitarea
cotărilor simbolizate care pun pe executant în situaţia de a căuta un număr mare de standarde şi
norme. Desenele de definiţie (conform metodologiei ISO), trebuie să conţină toate pretenţiile
proiectantului referitoare la funcţionarea piesei respective, fără nici o posibilitate de interpretare în
mai multe feluri. În direcţia întocmirii desenului de definire a piesei, trebuie să se plece de la
premiza ca el reprezintă o documentaţie de concepţie completă care circulă în special în atelierele
de proiectare constructivă și tehnologică, urmând ca în secţiile de producţie să ajungă numai
desenele de operaţie din planurile de operaţie. La elaborarea materialului grafic se va ţine cont de
prescripţiile standardelor de specialitate.
Formatele desenelor și scările de reprezentare se vor alege astfel încat suprafaţa planşelor să
fie folosită cât mai util, fără spaţii goale mari şi fără măriri nejustificate.

4. Criterii de apreciere a proiectului de diplomă
Evaluarea lucrării de diplomă se realizează în două etape, de către coordonator şi de către
comisie. În prima etapă, coordonatorul propune aprobarea/respingerea lucrării de diplomă, în vederea
susţinerii şi acordă de asemenea o notă, prin completarea fişei de apreciere. Cea de-a doua evaluare
este cea în care, pe baza lucrării absolventului, a referatului de apreciere şi a notei propuse de
coordonator, precum şi pe baza susţinerii lucrării de către absolvent (inclusiv pe baza răspunsurilor la
întrebări), fiecare membru al comisiei acordă o notă, nota finală fiind media notelor acordate de
membrii comisiei. Trebuie precizat că nota depinde de trei elemente complementare:
1. conţinutul lucrării;
2. calitatea prezentării lucrării;
3. calitatea răspunsurilor la întrebările comisiei de examinare.
Criteriile de apreciere a lucrării de diplomă de către membrii comisiei sunt:
I. Criterii privind tema, structura şi estetica lucrării, cu referire la:
a. oportunitatea/utilitatea şi actualitatea temei;
b. respectarea structurii impuse de conducător;
c. concordanţa între conţinutul lucrării şi temă, respectiv obiectivele asumate;
d. aspectul estetic al lucrării.
II. Criterii privind documentarea :
a. amploarea, relevanţa şi actualitatea bibliografiei;
b. corectitudinea utilizării bibliografiei (există citări în conţinut, respectarea formularului citării şi
prezentării bibliografiei, respectarea deontologiei citării);
c. capacitatea de sinteză (utilizarea echilibrată a referinţelor bibliografice).
III. Criterii privind competenţa în domeniul specializării:
a. relevanţa temei şi obiectivelor lucrării pentru domeniul de specialitate;
b. gradul de acoperire a competenţelor aferente domeniului de specializare;
c. corectitudinea alegerii şi utilizării metodologiilor şi instrumetelor inginereşti;
d. utilizarea tehnicilor moderne;
e. corectitudinea soluţiilor inginereşti.
IV. Criterii privind contribuţia studentului:
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a. ponderea contribuţiei proprii în ansamblul lucrării;
b. capacitatea de a reliefa contribuţiile originale.
V. Criterii de diferenţiere:
Criteriile de diferenţiere s-au introdus datorită eterogenităţii tipurilor de lucrări de diplomă
şi în scopul unei evaluări corecte. Astfel, se vor puncta suplimentar următoarele:
a. caracterul interdisciplinar;
b. execuţia practică, dezvoltarea software, învăţare, aprofundare şi aplicare software nepredat in
timpul studiilor de licenţă;
c. originalitatea;
d. participarea la sesiuni ştiinţifice studenţeşti.
VI. Criterii privind prezentarea lucrării:
a. Încadrarea în intervalul de timp;
b. Modul în care se răspunde la întrebări;
c. Structura prezentării;
d. Abilităţile de comunicare;
e. Instrumentele de prezentare.

5. Recomandări privind prezentarea orală
Prezentarea orală se poate face în fața comisiei sau online, în funcție de scenariul de
funcționare al Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați, din punct de vedere epidemiologic.
Aceasta trebuie să reprezinte o sinteză pregătită de candidat în scopul ordonării ideilor, a
accentuării aspectelor mai importante (sau mai interesante), a relevării contribuţiilor personale, a
scoaterii în evidenţă a concluziilor şi propunerilor aferente analizei efectuate.
5.1. Conţinutul şi structura prezentării orale
În conţinutul prezentării orale se regăsesc câteva elemente comune, elemente care nu trebuie
să lipsească şi care trebuie să fie ordonate astfel:
1. Titlul lucrării de diplomă - candidatul va enunţa titlul lucrării de diplomă, deşi membrii
comisiei sunt, desigur, la curent cu acest lucru.
2. Obiectivul lucrării - candidatul va prezenta obiectivul (scopul) pe care şi l-a propus în
elaborarea lucrării de diplomă. Această prezentare trebuie să fie cât mai concisă şi mai clar
exprimată, dacă se poate într-o singură frază.
3. Modalitatea în care a fost realizat obiectivul lucrării - se va prezenta maniera de analiză,
cercetare sau documentare în care candidatul a realizat obiectivul lucrării (prin documentare, prin
studii de caz, prin analize empirice, prin analize comparative, prin modelare matematică, prin analize
de tip statistic, etc.).
4. Structura lucrării de diplomă - deşi este un punct cumva redundant în economia prezentării
lucrării, el poate fi util deoarece arată faptul că absolventul are clar în minte conţinutul lucrării
precum şi ordonarea logică a întregului demers de cercetare. Dacă, însă, comisia solicită renunţarea
la acest punct, el trebuie redus la esenţă: se vor enumera practic obiectivele specifice
(subobiectivele) pe capitole, fiecare cu câte un foarte scurt comentariu privind modalitatea de
realizare.
5. Principalele probleme (obstacole) de natură metodologică, ştiinţifică, organizatorică, etc.
care au trebuit să fie depăşite pentru a realiza obiectivul lucrării (dacă este cazul).
6. Principalele concluzii desprinse din realizarea proiectului - candidatul va enumera (fără a
intra în amănunte) cele mai importante rezultate relevate de analiza efectuată.
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5.2. Reguli de prezentare și susținere a proiectului de diplomă
Reguli de prezentare și susținere a proiectului de diplomă
- timp maxim de prezentare 10-15 minute sau după cum apreciază comisia de evaluare
a proiectelor de diplomă;
- se recomandă o prezentare sistematică, clară și concisă, care să evidențieze
contribuțiile originale ale absolventului și aspecte relevante ale proiectului de diplomă;
- prezentarea stadiului actual să nu depășească 10% din timp;
- prezentarea va fi realizată în Power Point, dar pot fi luate în considerare și alte
aplicații (Prezi, filme, simulări etc);
- ținuta candidatului în fața comisiei, comunicarea verbală, nonverbală și paraverbală
(prezența fizică, vestimentație, mimică etc.) trebuie să fie adecvate.
După prezentare membrii comisiei, adresează absolventului întrebări referitoare la
subiectul proiectului de diplomă.
Recomandări pentru realizarea prezentării multimedia
- prezentarea va conține maxim 30 de slide-uri numerotate în format 4:3;
- în cazul în care slide-urile conțin text, acesta nu va depăși 10 linii;
- fontul utilizat trebuie să permită audienței citirea de la o distanță de cel puțin 5m;
- slide-urile vor avea un fundal (background) colorat uniform, asigurând un contrast
maxim față de culoarea textului;
- Slide 1: Titlul proiectului de diplomă, numele absolventului și numele cadrului didactic
coordonator, sigla UDJG;
- Slide 2: cuprinsul prezentării;
- Slide- uri 3, 4, 5...: text, tabele și figuri numerotate (cu ajutorul acestora se vor prezenta
aspecte relevante ale proiectului de diplomă)
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