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ANUNŢ  

În atenţia studenţilor din anul II Master și a altora interesați și specilializați prin 

proiectul PRACTICOR 

În zilele de 16, 23 și 30 mai 2013, sala 203, de la ora 17:00, vor avea loc sesiuni de susținere a 

lucrărilor stiințifice elaborate. Reamintim că, în confomitate cu Regulamentul UPT, notarea 

(peste nota 8) la susținerea lucrării de masterat este indisolubil legată de prezentarea publică a 

unui articol ce este întocmit în urma unor cercetări teoretice și experimentale proprii.  Pentru a 

putea participa la aceste sesiuni, sunteți rugați să vă înscrieți pe portal la secținea *Acces 

Portal*  – se introduc ca user și parolă student – apoi, la secțiunea corespunzătoare (Activitate 

orientare și consiliere, 2012-2013, secțiunea -”Înscriere pentru prezentarea articolului și 

obținerea unei note mai mari decât 8 la licență  - studenți master și alte categorii”) vă 

completați datele. Asigurați-vă că va putea fi prezent și cadrul didactic coordonator. Se vor 

elibera diplome de atestare a prezentării articolului și/sau perfecționare prin alte activități 

oferite în cadrul pachetului, se vor selecta lucrările pentru volumul cotat BDI ce va fi editat în 

cadrul sesiunii științifice internaționale organizate în UPT în 11-12 iunie (Junior session) și se 

vor face recomandări legate de finalizarea cercetării și  redactarea lucrării finale  (de masterat 

sau după caz). 

Pentru detalii puteți să ne contactați la sala 203, Fac Mecanică, Bv. M. Viteazu, nr. 1, 

sediul de proiect, între orele 9.00-18.00 sau să vă informați din site-ul proiectului: 

www.practicor.ro 
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