DETALII PRIND DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE
SESIUNEA DIN FEBRUARIE 2021
În conformitate cu Metodologia privind organizarea examenului de disertație corespunzător
anului universitar 2019 – 2020, și Regulamentul R56 privind organizarea și desfășurarea examenelor
de finalizare a studiilor, se detaliază in continuare modul de desfășurare a examenului de disertație
pentru sesiunea din februarie 2021.
Înscrierea candidaților
Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor are loc in data de 12 februarie 2021 și se va face
prin trimiterea, în format scanat de tip pdf sau tip fotografie, la adresa de email a secretariatului
facultății (silvic@usv.ro ), a următoarelor documente:
a) cerere de înscriere (tipizată);
b) certificatul de căsătorie (acolo unde este cazul);
c) cartea de identitate;
d) dovada plății taxei de înscriere (pentru studenții la învățământ cu taxă – 350 lei);
e) declarație olografă pe propria răspundere prin care absolventul își asumă
responsabilitatea originalității lucrării de disertație (modelul se află pe site‐ul facultății);
f) declarație privind originalitatea documentelor, acceptul de înregistrare a examenului
desfășurat on‐line și confirmarea accesului la un laptop sau calculator dotat cu cameră
video și microfon, cu acces la internet și/sau la rețea mobilă de comunicare;
g) declarația pe proprie răspundere privind respectarea eticii universitare în timpul
desfășurării examenului de disertație;
h) lucrarea de disertație în format Word (Nume_Prenume cu extensia .doc / .docx) se
transmite prin e‐mail secretarului comisiei de disertație până pe data de 16 februarie
2021 la ora 16:00, pe adresa catalinroibu@usm.ro (CBME) ionut.barnoaiea@usm.ro
(MADF)
Se depun direct sau se transmit prin poștă sau curier astfel încât să ajungă la secretariatul
facultății până pe 16 februarie la ora 16, următoarele:
I. Documentele originale de la punctele a), d), f),g) și 2 fotografii ale absolventului (3/4 cm);
II. Documentele de la punctele b) și c) vor fi trimise în copie;
III. Lucrarea de disertație în original (legat obligatoriu în coperți cartonate) împreună cu
declarația de la punctul e) și un CD/DVD care conține:
 lucrarea de disertație în format Word (Nume_Prenume cu extensia .doc / .docx);
 rezumatul lucrării în limba română, format Word
(Nume_Prenume_rezumat_2020.doc /.docx);
Candidații care vor expedia documentele prin curier sau poștă vor transmite secretarului
comisiei prin e‐mail, in format scanat, chitanța sau mandatul care dovedește data expedierii.
Neprimirea pana la data și ora menționate a documentelor de la I ‐ III atrage după sine
neprogramarea pentru susținerea probelor examenului de disertaţie.
Susținerea examenelor de finalizare a studiilor
Participarea la examenul de disertație este condiționată de predarea și verificarea originalității
lucrării de disertație. In vederea verificării gradului de similitudine, lucrările in format Word
(Nume_Prenume.doc sau Nume_Prenume.docx), vor fi transmise prin e‐mail, secretarului comisiei
până pe 16 februarie 2021 ora 16.
Rezultatele obținute în urma verificării gradului de similitudine se vor transmite absolvenților
pe data de 18.02.2021.
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Pot susține lucrările de disertație numai candidații înscriși care au fost admiși in urma
verificării gradului de similitudine al proiectului și numai dacă proiectul in format legat ajunge la
secretariatul facultății sau secretarul comisiei până pe 16 februarie 2021 la ora 16:00. Proiectul
poate fi predat direct sau poate fi transmis prin posta sau curier.
Prezentările PowerPoint vor fi transmise secretarului comisiei pana cel târziu la ora 09:00 in
dimineața zilei programată pentru susținerea probei.
Susținerea lucrării de disertație se va desfășura pe data de 20 februarie începând cu ora 10.00.
Programarea va fi trimisă studenților, cu cel puțin o zi înainte de susținere.
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