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Înmânare diplome - promoția 2020/2021
CICLUL LICENȚĂ – 15.03.2022 – HOLUL FACULTĂȚII DE MECANICĂ
Specializarea
INTERVALUL ORAR
Inginerie medicală
09 – 10,05
Mecatronică
Robotică
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
10,15 – 11,25
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
alimentară
Sisteme și echipamente termice
Autovehicule rutiere
Ingineria transporturilor şi a traficului
11,35 – 12,30
Inginerie mecanică
Ştiinţa materialelor
Ingineria sudării
Tehnologia construcţiilor de maşini
Tehnologia construcţiilor de maşini - IFR
CICLUL MASTER – 16.03.2022 – HOLUL FACULTĂȚII DE MECANICĂ
Specializarea
Materiale şi tehnologii avansate
Inginerie integrată
Ingineria produselor din materiale polimerice şi composite
Ingineria calităţii în mecatronică si robotică
Sisteme robotice cu inteligenţă artificială
Ergoinginerie în mecatronică
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
Tehnici avansate in transportul rutier
Sisteme feroviare moderne
Sisteme integrate pentru fabricaţia agroalimentare
Managementul calităţii proceselor tehnologice
Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor hidrodinamice
Ingineria relatiilor de munca sanatate si securitate in munca
Inginerie Mecanică Avansată
Implanturi, proteze inteligente si evaluare biomecanica
Metode si tehnici statistice in sanatate si cercetarea clinica
Procedee productive de sudare în mediu de gaze protectoare

INTERVAL ORAR
09 – 10,05

10,15 – 11,25

11,35 – 12,30

Absolvenții cărora li s-au solicitat fotografii pt. diplomă și nu le aduc cu 7 zile înainte de înmânarea programată a
diplomelor li se vor putea elibera diplomele după data de 16 martie 2022.
1.La înmânarea diplomei, absolvenții trebuie să se prezinte cu actul de identitate (carte de identitate sau
paşaport valabile), în original.
2.Persoanele care au împuternicire notarială, trebuie să o prezinte, împreună cu actul de identitate, în original.
Aceasta va fi reținută de către universitate.
3. În cadrul înmânării diplomelor vor fi respectate condițiile impuse de starea de alertă, respectiv distanțarea socială
precum și purtarea măștii. Dacă aceste condiții vor fi modificate, vă vom anunța în cel mai scurt timp. Recomandat
este să aveți un pix asupra dumneavoastră.
4. Cei care nu pot participa la înmânarea diplomelor la datele stabilite, se pot programa după data de 16. 03.2022,
on-line, la adresa: http://actestudii.upt.ro/
1.

