ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN"
Data afişării: 26.08.2020
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PENTRU
SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
Nr.
crt.
1

2

ACTIVITATEA
Întocmirea şi aprobarea ordinului de zi privind componenţa comisiilor examenului de diplomă
pe programe de studii.
Depunerea dosarului de înscriere (cerere de susţinere a examenului de diplomă - tipizat, copie
după certificatul de naştere, copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul), copie după
CI, copie a chitanței de achitare a taxei de înscriere (dacă este cazul), 2 fotografii 3/4 cm (întro ţinută decentă – vor fi depuse de către studenți la momentul susținerii examenului de
diplomă)).
Documentele enumerate mai sus, cu excepția fotografiilor, se primesc scanate pe e-mail şi se
adresează secretariatelor facultăţilor corespunzătoare programelor de studii pentru absolvenţii
seriei în curs (secretariat.fim@anmb.ro, secretariat.fnmn@anmb.ro), iar pentru absolvenţii
seriilor anterioare Compartimentului Planificare și Acte Studii - CPAS (acte.studii@anmb.ro ).

4

Depunerea proiectului de diplomă.
- proiectul de diplomă se predă îndrumătorului de proiect
Instruirea membrilor comisiei examenului de diplomă.

5

Verificarea proiectelor de diplomă cu soft-ul antiplagiat

6

*Desfăşurarea examenului:
Secția civilă – 14.09-21.09.2020
FNMN
NTMF 14.09/09.00 (P1 în sala L353/L359)
15.09/09.00 (P2 în sala L121)

3

Data/Termen

IMNP

14.09/10.00 (P2 în sala Cp-06)
15.09/08.00 (P1 în sala L130)

FIM
ENC

E

07.09.2020
26.08 10.09.2020

17.09/08.30 (P1/P2 - sala Ep-28/ Ep-26)
18.09/08.30 (P1/P2 - sala Ep-28/ Ep-26)
21.09/08.30 (P1/P2 - sala Ep-28/ Ep-26)
15.09/09.00 (P2 în sala LI-p6)
16.09/09.00 (P1 în sala LI-p9)

Depunerea contestaţiilor.
- la secretarii comisiilor examenului de diplomă pe programe de studii

8

Rezolvarea contestaţiilor

9

Afişarea rezultatelor finale

* Componența grupelor, pe programe de studii, va fi afișată pe data de 11.09.2020

Proba nr. 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - test grilă pe calculator;
Proba nr. 2: Susţinerea proiectului de diplomă.

Șef SME
Cdor
Bucur Marius
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26.08.2020
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22.09.2020

