UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

Nr…….…./FS din …………….

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE
DISERTAŢIE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019 – 2020
Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, art.
120,137,140,143,145,146, ale Legii 288 din 2004 privind organizarea studiilor universitare,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, Consiliul Facultăţii de
Silvicultură, întrunit în ședință în data 18.11.2019 a analizat Metodologia – cadru de
organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/ diplomă şi disertaţie şi a stabilit
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie pentru anul
universitar 2019 - 2020.

INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL
Informaţiile cu caracter general privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a
studiilor sunt prevăzute în Regulamentul propriu al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava
privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.

INFORMAŢII SPECIFICE
ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE LA FACULTATEA DE
SILVICULTURĂ
În anul universitar 2019/2020, Facultatea de Silvicultură organizează examen de

I.

disertaţie pentru absolvenţii studiilor universitare de masterat (2 ani) de la programele de
studii:
- MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR DIN DOMENIUL FORESTIER
-

CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI MANAGEMENTUL ECOSISTEMELOR

Examenul de disertaţie se va organiza şi desfăşura în două sesiuni anuale:
- iulie 2020
- februarie 2021
Examenul de disertaţie constă într-o singură probă şi anume: prezentarea şi susţinerea
lucrării de disertaţie.

II.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI

DE DISERTAŢIE
Înscrierea la examenul de disertaţie se face pe bază de cerere scrisă, depusă la secretariatul
facultăţii de masteranzii care au acumulat numărul minim legal de credite aferente
disciplinelor din planul de învăţământ, cerere la care se ataşează certificatul de naștere în
copie, două fotografii tip buletin, diploma de inginer / licență și suplimentul la diploma de
inginer / licență în copie legalizată și fișa de lichidare. Dosarul de înscriere va cuprinde şi o
declaraţie olografă pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de disertaţie şi
restricţiile de comercializare/transmitere a acesteia. Lucrările de disertaţie vor fi verificate cu
programe informatice specifice pentru a se constata asigurarea originalităţii conţinutului.
Această prevedere este o condiţie obligatorie de susţinere a examenului de disertaţie.
Rezultatul verificării va fi ataşat lucrării de absolvire a studiilor.
Perioadele de înscriere pentru cele două sesiuni ale examenului de disertaţie sunt:
- sesiunea iulie 2020: 26 iunie 2020
- sesiunea februarie 2021: 12 februarie 2021
III.

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE
Datele susţinerii examenului de disertaţie sunt:
- sesiunea iulie 2020: 04 iulie 2020
- sesiunea februarie 2021: 20 februarie 2021

Prezentarea şi susţinerea disertaţiei sunt publice şi se desfăşoară prin contact direct,
nemijlocit, prin prezența, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen cu
examinatul.
Temele lucrărilor de disertație au fost stabilite în perioada 1 – 30 iunie 2019, la opțiunea
masteranzilor, cu consultarea cadrelor didactice. Prin conţinutul lucrării de disertaţie se
evaluează capacitatea absolvenţilor de a folosi cunoştinţele dobândite în perioada procesului
formativ.
Aceste criterii se aplică începând cu examenul de disertaţie corespunzător anului
universitar 2019 – 2020, absolvenților ciclului universitar de masterat (4 semestre – 120
credite), programele de studii Conservarea biodiversității și managementul ecosistemelor și
Managementul activităților din domeniul forestier, învăţământ cu frecvenţă, absolvenţilor
ciclului universitar de masterat (3 semestre – 90 credite) din promoţiile anterioare la
programele de masterat Conservarea biodiversității și certificarea pădurilor și
Managementul activităților de exploatare și prelucrare a lemnului, precum şi absolvenţilor
învăţământului postuniversitar de masterat (3 semestre – 90 credite) care nu au susţinut încă
examenul de disertaţie.
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