MASTER TI
EXAMENUL DE DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE 2019
➢ Datele de susținere a examenului de licență/diplomă: 13 iunie 2019
➢Perioada de înscriere la examenul de licență/diplomă: 20.05.2019 – 24.05.2019
ORAR:
20.05.2019, ora: 13:00 – 15:00, sala B418b;
21.05.2019, ora: 18:00 – 19:00, sala B418b;
23.05.2019, ora: 13:00 – 15:00, sala B501;
➢ Documente care se prezintă la înscriere (Art. 3*)
1. Fișa de înscriere, completată de către absolvent și semnată de conducătorul proiectului de disertație – în original și în copie xerox (copia se va face după ce originalul
a fost semnat de conducătorul lucrării) (fișa se ridică de la secretariatul facultății, parter)
2. CV-ul candidatului, în format Europass, care conține neapărat date de contact (adresă de email, telefon). De asemenea, candidatul va avea la el carnetul de student
sau buletinul de identitate pentru verificarea numelui complet, a inițialei tatălui etc.

➢ Proiectul se predă conducătorului lucrării de disertație, împreună cu documentele enumerate mai jos (cu excepția fișei de evaluare). (Art. 4*)
➢ Conducătorul va preda comisiei de examinare lucrarea împreună cu toate documentele enumerate mai jos, respectiv o fișă de evaluare conform
ANEXEI 2*, cel târziu în ziua susținerii.
1. Lucrarea de disertație având dimensiunea de aproximativ 50-60 pagini.
2. Declarația prin care candidatul precizează că „lucrarea este rezultatul propriei activități intelectuale și nu conține porțiuni plagiate”. Declarația semnată de candidat va fi
cuprinsă în lucrare drept ultima filă a lucrării. Formatul acestei declarații este conform modelului din Anexa 5*.
3. Aprecierea din partea unui reprezentant autorizat al companiei unde eventual studentul este angajat, în caz că lucrarea a fost realizată în cotutelă, cu tematică din
domeniul specific de activitate ca angajat. Această apreciere va fi inserată în lucrarea de disertație.
4. Un CD/DVD pe care se găsesc:
a) Documentul aferent lucrării de disertație, precum și lucrarea științifică sau rezumatul lucrării, în format PDF.
b) Poza absolventului
d) Prezentarea lucrării de disertație în format PPT și / sau PDF
e) Aplicația / aplicațiile dezvoltate în cadrul lucrării, în versiune funcțională precum și întregul cod sursă (comentat corespunzător), dacă nu există probleme de copyright
(spre exemplu, în cazul lucrărilor realizate în colaborare cu firme / companii private), dacă conducătorul științific solicită aceasta.
f) Eventuale anexe, manual de utilizare, teste, rezultate experimentale, grafice, imagini obținute în cadrul lucrării, documentația utilizată prezentată în format electronic
etc., dacă conducătorul științific solicită.
5. O lucrare științifică, elaborată pe baza lucrării de disertație.
Redactarea lucrării se va face în formatul IEEE (http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html) sau într-un alt format, conform
eventualelor cerințe specifice de publicare ale articolului. Lucrarea va avea minim patru pagini.
6. Declarație, completată după șablonul din Anexa 4, împreună cu dovezile anexate, din care să rezulte poziția sa de autor sau coautor al lucrării științifice (Art. 6*)

*Articolele și Anexele sunt extrase din „PRECIZĂRI PRIVIND ELABORAREA ŞI PREZENTAREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE” și se găsesc la adresa:
http://www.ac.upt.ro/uploads/finalizare-2017/precizari-elaborare-si-sustinere-disertatie-Master-AC.pdf
Secretar Comisie: Răzvan ACIU (razvan.aciu@cs.upt.ro)

