
MASTER SISTEME INFORMATICE DE ÎNGRIJIRE A SĂNĂTĂȚII 
EXAMENUL DE DIZERTAŢIE - SESIUNEA IUNIE 2012 

 
 Data de susţinere a examenului de dizertaţie: 14,15 iunie 2012 
 
 Perioada de înscriere la examenul de dizertaţie: 30-31 mai 2012 
 

ORAR: 30, 31 mai 2012, ora: 12-14, sala B014 
 

 Data de predare a lucrării de dizertaţie şi a documentelor însoţitoare: 13 iunie 2012, ora 13-14, sala B014 
 
 Extrase din documente oficiale  

o Ordin_nr_4033_4061_2011 al MECTS privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior prevede: 
Art. 9   (5)  Înscrierea candidaţilor pentru un examen se efectuează, cu cel puţin 10 zile  înainte de  începerea  examenului,  la  instituţia  organizatoare,  fie  individual,  fie  de  către  instituţia  de 
învăţământ  superior  în  care  au  urmat  studiile,  în  baza  acordului  dintre  aceste  instituţii  şi  cu respectarea strictă a prevederilor legii. 

 

 Documente care se prezintă la înscriere: 
 

1. Fişa de înscriere, completată de către absolvent şi semnată de conducătorul lucrării de dizertaţie – în original şi în copie xerox(copia se va face după ce originalul a 
fost semnat de conducătorul lucrării) (fişa se ridică de la secretariatul facultăţii) 

2. O coala A4 care să conţină următoarele informaţii: 

 Numele complet al absolventului 

 Promoţia (anul universitar de încheiere a examenelor) 

 Numărul matricol 

 Adresa de email 

 Titlul lucrării de dizertaţie în limba română 

 Conducătorul/ conducătorii lucrării de dizertaţie 
3. În cazul absolvenţilor din promoţii anterioare (integralisti până în 1.10.2011) se prezintă la înscriere: 

 O copie după chitanţa doveditoare a plăţii taxei de finalizare a studiilor 
 

 Documente care se prezintă la predarea proiectului: 
 

1. Lucrarea de dizertaţie, care va conţine ca ultimă filă o „Declaraţie de asumare a lucrării de dizertaţie ca rezultat al propriei munci intelectuale” datată şi semnată de 
absolvent. (Se poate utiliza formularul de la „Declaraţie de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor” care se găseşte la 
http://www.upt.ro/pdf/licenta&master/Declaratie_de_autenticitate_UPT.pdf ) 

 Observaţie: Dacă lucrarea a fost scrisă în altă limbă decât limba română, este necesară şi predarea unui rezumat în limba română a lucrării. Pe prima pagină 
trebuie să apară titlul lucrării în limba română, numele absolventului, numele conducătoruli lucrarii de dizertaţie şi anul. Rezumatul trebuie să conţină obligatoriu 
cuprinsul lucrării scris în limba română. 

2. CD pe care se găsesc: 

 Lucrarea de dizertaţie în format pdf, într-un singur fişier 

 O poză de tip pasaport(scanată) a absolventului 
3. Fişa de evaluare a proiectului, completată şi semnată de conducătorul lucrării de dizertaţie (fişa se obşţine de la conducătorul lucrării de dizertaţie) 
 

Secretar Comisie: as.ing. Claudia-Adina DRAGOŞ (claudia.dragos@aut.upt.ro) 

http://www.upt.ro/pdf/licenta&master/Declaratie_de_autenticitate_UPT.pdf

