
SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DIZERTAȚIE 

Pentru MASTERATELE AES, ISA, SIAPS, SIIS și TI,  SESIUNEA FEBRUARIE 2021 
 
➢ Date de susținere a examenului de dizertație: 11-12 februarie 2021 

 

➢ Perioada de înscriere la examenul de dizertație: 27 – 29 ianuarie 2021  
 

• Înscrierea se realizează prin intermediul Campusului Virtual la cursul “Sesiuni Speciale Disertație - Mastere AIA”  

o în intervalul 27.01.2021 ora 00:00 – 29.01.2021 ora 23.59 

• După perioada precizată mai sus nu se mai pot face înscrieri! 
• Sunt înrolați la cursul “ Sesiuni Speciale Disertație - Mastere AIA” doar studenții INTEGRALIȘTI, care nu au susținut în 

sesiunea din IUNIE sau SEPTEMBRIE 2020! 
 

➢ Pașii necesari completării procesului de înscriere online sunt următorii: 
 

1. Completarea formularului de înscriere de la secțiunea (1. Completare formular înscriere susținere lucrare de Disertație) 

            2. Completarea, semnarea și încărcarea în secțiunea (Încărcare Cerere înscriere) a Cererii de înscriere de la secțiunea (Modele 
documente de completat) 
 

➢ În perioada 08-09 februarie 2021   se vor încărca pe Campusul Virtual, documentele enumerate mai jos. 
1. Lucrarea de dizertație având dimensiunea de aproximativ 50-60 pagini. 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*. 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 dizertație. Rezumatul lucrării în limba română DACĂ 
lucrarea a fost scrisă într-o altă limbă decât română. 

2. O lucrare științifică, elaborată pe baza lucrării de dizertație. 
Redactarea lucrării se va face în formatul IEEE (https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html) sau într-un alt format, conform eventualelor cerințe 
specifice de publicare ale articolului. Lucrarea va avea minim patru pagini. 

3. CV-ul candidatului, în format Europass, care conține neapărat date de contact (adresă de email, telefon). 
 

➢ Conducătorul va trimite prin email secretarului de comisie o fișă de evaluare conform ANEXEI 2*, cel târziu cu o zi înainte de 

susținere. 
* Anexele se găsesc mai jos:  

 Anexa 2 

Anexa 5 

Persoană de contact înscrieri: Oana-Sorina CHIRILA (oana.chirila@aut.upt.ro) 

https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html
https://europa.eu/europass/ro
https://www.aut.upt.ro/files/master-iun-2020/Anexa-2-Fisa-evaluare-dizertatie.docx
http://www.ac.upt.ro/uploads/finalizare-2019/Declaratie_de_autenticitate_UPT_2020.pdf
mailto:oana.chirila@aut.upt.ro

