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ANEXA 1: Descriere generală 
 
 

În cadrul platformei informatice a FSEGA a fost creată o bază de date în care, pentru fiecare student 

înmatriculat la FSEGA, indiferent de forma de studiu, există înregistrat un parametru al situației curente a 

studentului din punctul de vedere al coordonatorului lucrării de licență/disertație.  

 

Acest parametru indică, pentru fiecare student, una din următoarele patru situații posibile: 

 studentul nu a ales încă un coordonator; 

 studentul a ales un coordonator, dar acesta nu a aprobat coordonarea; 

 studentul a ales un coordonator, iar acesta a aprobat coordonarea; 

 studentul a solicitat să renunțe la coordonator, dar acesta nu a aprobat încă solicitarea. 

 

Prin intermediul platformei informatice a FSEGA, situația centralizată actualizată a înregistrării 

coordonatorilor lucrărilor de licență/disertație poate fi consultată la nivelul Secretariatului și Decanatului  

facultății în felul următor: 

 

 
 

Legendă pentru câmpul ”Stare”:   

1 = coordonare în curs de aprobare/respingere de către cadrul didactic;   

2 = coordonare aprobată de către cadrul didactic;   

3 = solicitare din partea studentului privind renunțarea la coordonare, în curs de aprobare/respingere de către cadrul didactic. 
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ANEXA 2: Ghid studenți 

 
Studenții vor accesa aplicația FSEGA SIS și vor selecta opțiunea ”Coord. licenta/disertatie”. 
 
În situația inițială, în care studentul nu a ales încă un coordonator, aplicația afișează informațiile din 
fereastra de mai jos, solicitând studentului alegerea unui coordonator prin intermediul unei liste derulante 
care include toate cadrele didactice FSEGA titulare. 

 
 

 
 
 

După selectarea unui coordonator și salvarea alegerii, studentului i se afișează informația din fereastra de 
mai jos. În această situație, atâta timp cât cadrul didactic nu a aprobat încă alegerea studentului, acesta din 
urmă se poate răzgândi, având opțiunea de a renunța la coordonatorul ales. Dacă studentul optează pentru 
acest lucru, situația sa va reveni automat la cea inițială (solicitându-i-se din nou să aleagă un coordonator). 
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În continuare cadrul didactic are două opțiuni: să respingă alegerea studentului, caz în care studentul va 
reveni automat la situația inițială (solicitându-i-se din nou să aleagă un coordonator) sau să aprobe 
alegerea studentului, caz în care studentului i se afișează informația din fereastra de mai jos. După aprobare, 
studentul are opțiunea de a renunța ulterior la coordonatorul ales, însă acest lucru nu se va putea face decât 
cu aprobarea coordonatorului deja ales. 

 
 

 
 
 
Dacă studentul optează să renunțe la coordonatorul ales în situația în care acesta a aprobat deja coordonarea, 
studentului i se afișează informația din fereastra de mai jos. Înainte ca dascălul să aprobe sau să respingă 
solicitarea de renunțare la coordonare, studentul se poate răzgândi selectând opțiunea de anulare a solicitării 
de renunțare. În cazul în care nu se răzgândește și nu anulează solicitarea de renunțare la coordonator, 
cadrul didactic coordonator are două opțiuni: să aprobe solicitarea de renunțare, caz în care studentul va 
reveni la situația inițială (solicitându-i-se din nou să aleagă un coordonator) sau să respingă solicitarea de 
renunțare, caz în care studentul rămâne sub coordonarea cadrului didactic respectiv și revine la informația 
afișată în fereastra de mai sus. 
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ANEXA 3: Ghid cadre didactice 
 
Cadrele didactice vor accesa aplicația FSEGA Online și vor selecta opțiunea ”Coordonare lucrări de licență/ 
disertație”. 
 
Fiecare cadru didactic are posibilitatea de a aproba sau respinge solicitările de coordonare (informația 
afișată de aplicație se regăsește în fereastra de mai jos). Aceste solicitări sunt transmise de către studenți, 
prin intermediul aplicației FSEGA SIS, doar după ce în prealabil au discutat și au ajuns la un acord cu cadrul 
didactic în acest sens (acest lucru este menționat explicit în FSEGA SIS). Dacă un student solicită 
coordonarea unui cadru didactic cu care nu a discutat în prealabil și nu a obținut acordul acestuia în acest 
sens, cadrul didactic poate respinge solicitarea studentului.  
 

 
 
Dacă în situația de mai sus cadrul didactic aprobă solicitarea de coordonare a studentului Georgescu, dar o 
respinge pe cea a studentului Ionescu, informația vizualizată de cadru didactic va fi următoarea: 
 

 
 

În cazul în care un student care se regăsește în lista studenților aprobați în vederea coordonării solicită să 
renunțe la coordonare, cadrului didactic i se va afișa informația de mai jos: 
 

 
 
În situația prezentată în fereastra de mai sus cadrul didactic are opțiunea de a respinge solicitarea de 
renunțare – caz în care studentul rămâne sub coordonarea sa, mutându-se în lista corespunzătoare – sau de 
a aproba solicitarea de renunțare – caz în care studentul revine în situația inițială (solicitându-i-se să aleagă 
un coordonator), iar cadrului didactic nu îi mai este afișat studentul respectiv în liste. 
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