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DETALII PRIND DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE  
SESIUNEA DIN IULIE 2020 

În conformitate cu Metodologia privind organizarea examenului de disertație pentru anul 
universitar 2019 – 2020, și Regulamentul R 56  privind organizarea și desfășurarea examenelor de 
finalizare a studiilor, modificate prin HS 64 1 din 30 aprilie 2020, se detaliază in continuare modul 
de desfășurare a examenului de disertație pentru sesiunea din iulie  a anului universitar 2019-2020. 

Înscrierea candidaților 
Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor are loc in zilele de 26 iunie 2020 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 29 iunie 2020 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 29 iunie 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 în regim on-line  
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 29 iunie 2020 ora 16. 

Rezultatele obținute în urma verificării gradului de similitudine se vor afișa la avizierul on-line 
al facultății cel târziu pe data de 02.07.2020. 

 
1 https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2020/HS%2064.pdf 
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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 29 iunie 2020 ora la ora 16:00. Proiectul poate 
fi predat direct sau poate fi transmis prin posta sau curier.  

Vineri, 3 iulie 2020 la ora 18, se va organiza o videoconferință de probă pe platforma Google 
Meet, cu invitații transmise prin e-mail tuturor candidaților, în care secretarul comisiei va confirma 
primirea documentelor menționate mai sus și se va face o verificare cu privire la viabilitatea 
conexiunii și a mijloacelor folosite. În această videoconferință  și pe durata examenului on-line care 
va urma, fiecare candidat va folosi un calculator cu cameră sau laptop (exclus telefon sau tabletă!) 
și se va proba partajarea propriului ecran către membrii comisiei de disertație.  

Pentru susținerea lucrării de disertație vor fi programați câte doi candidați pe oră, începând 
cu data de 04 iulie, ora 10.00. Programarea va fi afișată și transmisă prin e-mail studenților 
masteranzi înscriși la examenul de disertație împreună cu link-ul videoconferinței, cu cel puțin o zi 
înainte de susținere. 

Pentru prezentarea lucrării de disertație candidatul va distribui / partaja ecranul 
calculatorului sau astfel încât prezentarea PowerPoint să poată fi vizualizată on-line de către 
membrii comisiei. Prezentările PowerPoint vor fi transmise secretarului comisiei pana cel târziu la 
ora 09:00 in dimineața zilei programată pentru susținerea probei. 

Candidatul are obligația să mențină în stare pornită, pe toată durata examenului, camera 
video și microfonul dispozitivului, iar ecranul dispozitivului său trebuie partajat. Se interzice 
restartarea dispozitivului în timpul examenului. 

In intervalul in care răspunde, candidatul are obligația să nu părăsească câmpul vizual creat 
de camera de luat vederi, nu se va consulta cu alte persoane aflate în aceeași încăpere sau la distanță 
de acesta și nu va utiliza mijloace de fraudare a examenului. Orice tentativă de fraudă va determina 
eliminarea din examen. Comisia va analiza orice întrerupere și va decide reluarea, continuarea, 
reprogramarea susținerii examenului, sau eliminarea din examen, după caz. 

In final, comisia va evalua răspunsul primit și va efectua notarea pentru răspunsurile primite. 
Întrucât susținerea se desfășoară on-line, rezultatele obținute nu pot fi contestate. 
Examenul de disertație se va înregistra integral. 

Președintele Comisiei examenului de disertație  
CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI 

MANAGEMENTUL ECOSISTEMELOR, 
Conf.univ.dr.ing. Anca MĂCIUCĂ 

Președintele Comisiei examenului de disertație 
MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR DIN 

DOMENIUL FORESTIER, 
Conf.univ.dr. ing. Marian DRĂGOI 

 


