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Introducere
Proiectul de Diplomă la care se referă prezentul ghid reprezintă lucrarea pe baza căreia
absolventului i se eliberează Diploma de Inginer pentru forma de învăţământ ingineri – zi cu
studii de 4 ani, în Domeniul Mecatronică şi Robotică, Specializarea Mecatronică.
Proiectul de Diplomă reprezintă lucrarea de finalizare a studiilor, prin care absolventul
face dovada asimilării cunoştinţelor teoretice şi aplicative necesare abordării competente a
problematicii specifice concepţiei şi exploatării unei aplicaţii mecatronice.
Proiectul de Diplomă se elaborează pe baza unei Teme de Proiect de Diplomă, care se
va stabili împreună cu îndrumătorul de proiect. Proiectul trebuie să încludă precizări privind
următoarele cerinţe:
• specificul aplicaţiei de proiectat, caracteristicile tehnice ale ansamblului general;
• subsistemele/ansamblurile parţiale ce trebuie proiectate;
• soluţiile constructive specifice pe care absolventul urmează a le dezvolta în cadrul
proiectului de diplomă;
Tema de Proiect de Diplomă este formulată şi semnată de către conducătorul de proiect şi
viitorul absolvent, iar ulterior este supusă aprobării Şefului de Departament.
Tema Proiectului de Diplomă semnată de către cei susmenţionaţi reprezintă documentul
pe bază căruia se elaborează Proiectul de Diplomă. Neconcordanţa conţinutului Proiectului de
Diplomă elaborat de viitorul absolvent cu Tema de Proiect de Diplomă poate conduce la
depunctarea proiectului sau chiar la neacordarea calificativului minim de promovare.
În vederea evitării unor astfel de situaţii, conducătorul de proiect trebuie să îşi exprime în
scris, pe Tema de Proiect de Diplomă, acordul privind susţinerea proiectului, sau respectiv poate
solicita amânarea susţinerii proiectului şi eventuala modificare a conţinutului temei pentru o
susţinere a proiectului reprogramată la o dată ulterioară. Amânarea susţinerii proiectului poate fi

solicitată de către conducator în situaţiile în care pe perioada corespunzătoare elaborării
proiectului, absolventul a manifestat dezinteres în activitatea de elaborare a proiectului, nu are
capacitatea de finalizare a acestuia conform cerinţelor temei sau respectiv nu poate dovedi că
deţine cunoştinţele tehnice de bază necesare elaborării şi susţinerii proiectului în faţa comisiei de
examen de diplomă.
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.
Temele lucrărilor de diplomă vor fi afişate de către fiecare cadru didactic, la sediul
departamentului şi pe site-ul acestuia, în semestrul doi al anului trei universitar, până la data de 01
Iunie.
Alegerea temelor de către studenţi se va face până la data de 30 Iunie a anului trei de
studiu. Lista centralizatoare, cu repartizarea studenţilor pe teme şi profesori coordonatori devine
definitivă în momentul aprobării în departament. Afişarea listei centralizatoare, iniţiale, se va face
până la data de 15 Iulie ale anului universitar în curs.
Temele lucrărilor de diplomă pot fi schimbate în primul semestru al anului patru, cel mai
târziu în luna noiembrie. Motivele de schimbare a temei pot fi: documentarea în domeniul temei
este insuficientă; nivelul temei depăşeşte cunoştinţele absolventului; volum de muncă prea
mic/mare pentru rezolvarea temei; tema nu se încadrează în specificul specializării.
Elaborarea respectiv coordonarea lucrării de diplomă a unui student, obligă cadrul didactic
să supravegheze procesul de realizare a lucrării, prin sugestii, critici şi sfaturi profesionale iar pe
student să fie receptiv la toate recomandările de specialitate primite şi să respecte graficul
întâlnirilor de lucru, fixat de coordonator, de la alegerea temei şi până la prezentarea lucrării.
Susţinerea lucrărilor de diplomă, în anul universitar 2015-2016, se va face astfel:
Sesiunea Iulie:
- în perioada 30.06 – 01.07, studenţii vor preda lucrările la secretariatul facultăţii;
- în perioada 11.07-15.07 va avea loc susţinerea lucrărilor de diplomă.
Sesiunea Septembrie (restanţe):
- în perioada 06.09 – 07.09, studenţii vor preda lucrările la secretariatul facultăţii;
- în perioada 09.09-12.09 va avea loc susţinerea lucrărilor de diplomă.

Conţiutul Proiectul de Diplomă
Proiectul de Diplomă include două părţi:

I. Partea scrisă (Memoriul justificativ)
Partea scrisă trebuie să conţină:

Pag.
Capitolul 1 Studiul de fundamentare tehnică a temei de proiect
1.1. Analiza comparativă a aplicaţiilor mecatronice similare celei de proiectat
1.2. Analiza comparativă a variantelor constructive similare sisteme tehnice similare celui
de proiect
1.3. Analiza comparativă a soluţiilor constructive de realizare a ansamblurilor parţiale
specifice/sistemului tehnic de proiectat
1.4. Concluzii privind:
- specificului aplicaţiei mecatronice de proiectat;
- caracteristicile tehnice ale ansamblului general/sistemului tehnic şi subsistemelor/ansamblurilor
parţiale de proiectat;
- soluţiile constructive specifice ce urmează a fi adoptate pentru ansamblurile parţiale
specifice/sistemului tehnic de proiectat

Capitolul 2 Proiectarea cinematică şi organologică a ansamblurilor specificate în
tema de proiect
2.1. Prezentarea ansamblului general/sistemului tehnic de proiectat
2.1.1. Caracteristici tehnice generale rezultate pentru ansamblul general/sistemului tehnic de
proiectat în urma studiului tehnic de fundamentare efectuat anterior
2.1.2. Prezentarea vederilor principale (ortogonale) şi a structurii cinematice complete a
ansamblului general/sistemului tehnic de proiectat
2.1.3. Calcule cinematice şi de determinare a încărcărilor aplicate ansamblului general / sistemului
tehnic proiectat
2.1.4. Determinarea parametrilor funcţionali şi a solicitărilor aplicate ansamblurilor parţiale de
proiectat

2.2. Proiectarea structurii cinematice şi organologice complete a ansamblurilor parţiale
stabilite prin tema de proiect
2.2.1. Specificarea caracteristicilor tehnice proprii ansamblurilor parţiale de proiectat
2.2.2. Calcule cinematice specifice ansamblurilor parţiale de proiectat
2.2.3.

Calcule

organologice

şi

de

rezistenţă

pentru

proiectarea

completă

a

componentelor/ansamblurilor parţiale specificate prin tema de proiect
2.2.4.

Dimensionarea

şi

verificarea

componentelor

sistemelor

de

acţionare

electrică/pneumatică/hidraulică a ansamblurilor parţiale proiectate
2.2.5. Prezentarea soluţiilor tehnice finale rezultate pentru ansamblurile proiectate.

Capitolul 3 Sinteza de ansamblu a aplicaţiei proiectate
3.1. Prezentarea ansamblului general al aplicaţiei / sistemului tehnic realizat.
3.1.1. Descrierea structurii complete a aplicaţiei şi identificare caracteristicilor tehnice generale ale
subsistemelor componente
3.1.2. Descrierea funcţionarii de ansamblu a aplicaţiei/sistemului tehnic şi a rolului funcţional

specific al subsistemelor componente în cadrul acesteia/acestuia
3.1.3. Exploatarea ansamblului general al aplicaţiei/sistemului tehnic proiectat. Ciclograme de
funcţionare,

intercondiţionari

necesare

în

realizarea

funcţionării

de

ansamblu

a

aplicaţiei/sistemului tehnic proiectat

3.2. Specificul sistemului tehnic de proiectat (tratare aplicativă, conformă cu specificul
temei de proiect) sau simularea funcţionării unui subsistem proiectat într-un mediu de
lucru de tip solid modeling (SolidWORKS, CATIA, INVENTOR, NX Siemens PLM, etc.)
Capitolul 4 Sisteme de conducere şi comandă
4.1. Sisteme de conducere cu microcontrolere şi microprocesoare
4.2. Sisteme de conducere cu cu automate programabile
Capitolul 5 Tehnologia de fabricaţie a unui reper specific din cadrul ansamblurilor
proiectate
5.1. Prezentarea desenului de execuţie al reperului de realizat (cotare tehnologică
completă, tratamente termice/termochimice, condiţii tehnice generale, toleranţe,
rugozităţi, etc.)
5.2. Reprezentarea şi notarea suprafeţelor specifice de prelucrat pe reperul de realizat
5.3. Planul de operaţii pentru realizarea completă a reperului incluzând:
- desenul semifabricatului utilizat;
- fişa film cu schiţele specifice fiecarei operaţii tehnologice realizate (reprezentarea suprafeţelor
prelucrate, a sculelor aşchietoare în poziţia iniţială/finală pentru fiecare operaţie tehnologică)
SDV-urile utilizate pentru fiecare operaţie tehnologică şi precizarea maşinilor pe care se realizează
prelucrările).

Capitolul 6 Managementul de proiect
6.1. Planificarea proiectului (etape, obiective, activităţi, termene)
6.2. Alocarea resurselor
6.3. Analiza costurilor
Capitolul 7 Concluzii finale
7.1. Elemente de noutate specifice temei abordate
7.2. Contribuţii originale aduse de absolvent prin elaborarea Proiectului de Diplomă
Bibliografie

II. Partea grafică (Planşele):
Se prezintă sub formă de planşe realizate pe formate standardizate, la o scară de
reprezentare convenabilă, toate planşele având indicator completat şi semnat de către absolvent şi
conducătorul de proiect.
Pentru prezentarea Proiectului de Diplomă se vor realiza minimum de 2 planşe.

‐

‐

‐

Conţinutul părţii grafice:
planşă pentru prezentarea ansamblului general al aplicaţiei, realizată într-un mediu de lucru
specific pentru proiectare asistată avansată, de tip solid modeling (CATIA, INVENTOR,
SOLIDEDGE, NX Siemens PLM, etc.)
planşă pentru prezentarea schemei cinematice şi caracteristicilor tehnice generale ale
sistemului din cadrul căruia s-au dezvoltat proiectele tehnice ale unor ansambluri
parţiale/subsisteme specifice specificate prin tema de proiect, realizată într-un mediul de lucru
specific pentru grafică asistată 2D (AutoCAD 2D, SolidEdge 2D, etc.)
planşe pentru prezentarea proiectului tehnic al ansamblurilor parţiale/subsisteme tehnice
pentru care prin tema de proiect s-a stabilit a se realiza calculele de proiectare şi partea grafică
aferentă acestuia, realizate într-un mediul de lucru specific pentru grafică asistată 2D
(AutoCAD 2D, SolidEdge 2D, etc.)

Alte precizări:
Susţinerea proiectului de diplomă se face după înscrierea absolventului, în baza acordului
scris al conducătorului de proiect de diplomă menţionat pe prima pagina a proiectului (pe tema de
proiect de diplomă). Prezentarea Proiectului de Diplomă se va face utilizand Microsoft
PowerPoint. Se recomandă ca prezentarea să se constituie într-un rezumat concis şi sugestiv al
lucrării, cu un accent deosebit pe evidenţierea elementelor cele mai importante din proiect. În
prezentare, suplimentar ilustrarii sintetice a conţinutului proiectului, se recomandă să se specifice
şi contribuţiile originale aduse de autor pe parcursul elaborării proiectului (acestea avand o
pondere ridicată în evaluarea proiectului) precum şi concluziile finale desprinse în urma elaborării
proiectului). Timpul acordat pentru susţinere este de circa 10-12 min.

Criteriile de apreciere

‐
‐
‐

Criteriile de apreciere din partea comisiei şi a conducatorului de diplomă sunt urmatoarele:
Nivelul ştiinţific şi tehnic al proiectului, gradul de noutate al soluţiilor constructive
adoptate/tematicii de cerectare abordate şi contribuţiile proprii aduse de absolvent;
Modul de prezentare a proiectului şi calitatea răspunsurilor date de către absolvent la
întrebările puse de membrii comisiei de examinare;
Conţinutul memoriul scris şi al părţii grafice a proiectului de diplomă.

Sistemul de notare:

‐

Fiecare membru al Comisiei de Examen de Diplomă va acorda:
o notă pentru evaluarea cunoştinţelor tehnice de specialitate ale absolventului, atribuită pe baza
răspunsurilor pe care acesta le dă la întrebările adresate de către membrii comisiei;

o notă pentru conţinutul şi nivelul tehnico-ştiinţific al proiectui, evaluat în ansamblul acestuia,
prin partea scrisă şi partea grafică.
Nota finală acordată de fiecare membru a comisiei este media aritmetică a celor două note
sus menţionate.
Nota finală atribuită pentru evaluarea Proiectului de Diplomă este media aritmetică a
notelor acordate de către toţi membrii comisiei de Examen de Diplomă.
‐
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Anexa 3 - Formatul proiectului pentru tehnoredactare computerizată
Formatul paginii: A4 cu următoarea setare:

Titlu capitol (Times New Roman 18pt, Bold)
Setarea pentru Titlu capitol este următoarea:

Subcapitol 1 (Times New Roman 16pt, Bold)

Setarea pentru Subcapitol 1 este următoarea:

Subcapitol 2 (Times New Roman 14pt, Bold)
Setarea pentru Subcapitol 2 este următoarea:

Subcapitol 3 (Times New Roman 12pt, Bold, Italic)
Setarea pentru Subcapitol 3 este următoarea:

Subcapitol 4 (Times New Roman 12pt, Bold, Italic) - eventual
Setarea pentru Subcapitol 4 este următoarea:

Textul se va redacta în format Times New Roman cu mărimea caracterelor de 12pt, Justify.
Setarea pentru Text este următoarea:

Figurile vor avea dimensiunile corespunzătoare încadrării în pagină şi vor fi poziţionate
central.

Fig.1.1. Schema bloc a microcontrolerului PIC16F84

Setarea pentru Figură şi Denumire figură este următoarea:

Fig.<nr capitol>.<nr figura>. Caractere Times New Roman de 11pt bold

Denumire figură. Caractere Times New Roman de 11pt
Tabelele şi denumirea tabelelor vor avea următoarea setare:
Tabelul 1 (Times New Roman 11pt bold italic) titlu tabel (Times New Roman 11pt italic)
Nr. crt
1

Denumire

Standard

Observaţii

Roată dinţată conică cu dinţi înclinaţi SR EN 1561:1999

După tabel se va lăsa un rând liber.
Ecuaţiile se vor scrie in Microsoft equation (insertÆobjectÆMicrosoft equation 3.0 ). Se
vor poziţiona central şi se vor numerota conform model de mai jos:
ecuaţie

σHP =

σHlim
⋅ ZN ⋅ ZL ⋅ ZR ⋅ Z V ⋅ Z X [MPa]
SHP

σHP =

143
⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 1 = 108,169 [MPa]
1,15

(<nr. capitol>.<nr.ecuaţie>)
(1.1)

Pentru a numerota ecuaţiile se va insera pe rândul ecuaţiei cursorul Right Tab. Se scrie
ecuaţia, se dă un Tab şi între paranteze se scrie <nr. capitol>.<nr.ecuaţie>.

Setarea pentru Ecuaţie este următoarea:

Referinţele bibliografice se vor menţiona în cadrul părţii scrise prin inserarea numărului de
identificare în paranteze pătrate.
Paginile se vor numerota în partea dreaptă jos.

BIBLIOGRAFIE (Times New Roman 16pt, Bold)
Exemplu
[1] Bogdanov I. - Microprocesorul în comanda acţionărilor electrice, Editura Facla, Timişoara,
1989
[2] Chircor M., Curaj A. - Elemente de cinematică, dinamică şi planificarea traiectoriilor
roboţilor industriali, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2001
[3] Dennis J. H., Hewitt P. J., Redding C. A. J., Workman A. D. - A Model for Prediction of Fume
Formation Rate in Gas Metal Arc Welding (GMAW), Globular and Spray Modes, DC Electrode
Positive, The Annals of Occupational Hygiene, March 2001, vol. 45, no. 2, pp. 105-113,
Department of Environmental Science, University of Bradford, 2001
[4] *** - Microcomputer Controlled Inverter Pulse MAG Welding Machine
[5] *** http://www.gerotools.ro/produse_dispozitive_si_sisteme_de_prindere

