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Descriere generală

Predarea lucrărilor de licență se va realiza atât pe suport fizic (tipărit) cât și electronic (în 
format PDF). Acest document descrie modul în care trebuie pregătit și realizat upload-ul  
Lucrării de Licență în sesiunea iulie 2010.

Lucrarea scrisă trebuie să fie însoțită de un document prin care autorul precizează care este 
upload-ul asociat cu lucrarea predată. Documentul poate fi:

• Formularul de trimitere electronică a lucrării de licență (Anexa 1) SAU
• pagina web tipărită ce prezintă rezultatele upload-ului.

Acest document se predă împreună cu lucrarea scrisă, după programul menționat mai jos.

Procedură upload

Adresa de upload pentru Licență: https://upload.cs.pub.ro/licenta-2010/

La adresa menționată anterior se realizează upload-ul Lucrării de Licență.
• Documentul trimis prin intermediul formularului online trebuie să fie în format PDF.
• Se dorește doar upload-ul documentului, nu și al aplicației.

Site-ul de upload va fi disponibil începând cu data de 5 iulie 2010.

Pentru autentificarea upload-ului se vor utiliza conturile de student folosite pe cs.curs.pub.ro.  
În cazul în care un student nu are cont sau contul nu este utilizabil, upload-ul se poate realiza  
în perioada predării lucrărilor scrise, direct din sala ED120 (conform programului menționat 
mai jos).

Upload-ul se poate face direct de pe calculatorul local (încărcând un fișier) sau indicând adresa  
unui fișier disponibil online. Varianta a doua este o alternativă pentru situațiile când  
dimensiunea fișierului de upload-at este mai mare decât limita impusă de server.

La finalizarea upload-ului va fi afisat un ID. Acest ID este asociat în mod unic cu lucrarea  
încărcată (la fiecare upload se generează alt ID). În cazul în care se folosește Formularul de 
trimitere electronică a lucrării de licență (Anexa 1), ID-ul de upload trebuie trecut în acesta.

Predarea lucrării scrise și a Formularului de trimitere electronică

Predarea lucrării scrise și a “Formularului de trimitere electronica” se va realiza în sala ED120 
după următorul program:

• Marți, 6 iulie 2009, 10:00 – 14:00
• Miercuri, 7 iulie 2009, 10:00 – 16:00
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Anexa 1    

Formular de trimitere electronică

a lucrării de Licență

Autor lucrare (nume, prenume): .......................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................

Titlu lucrare: ..................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Coordonator(i): ..............................................................................................................

ID upload: ................ (obținut după trimiterea lucrării)

În calitate de autor al lucrării de licență susțin că:
• Versiunea lucrării cu ID-ul de upload menționat în acest document este aceeași cu 

versiunea lucrării tipărite, lucrare pe care o voi susține public.

Notă asupra drepturilor de autor:
• Drepturile de autor asupra lucrării și asupra aplicațiilor rămân autorilor dacă nu este 

menționat altfel în lucrare
• Universitatea Politehnica din București are dreptul să păstreze în arhivă lucrările de 

licență în format electronic pentru a putea fi evaluate de către comisii (în conformitate 
cu metodologia de licență)

Notă: Acest document trebuie să fie semnat în original. Copiile nu sunt acceptate.

Data: ........................ Semnatura,
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