
ÎNSCRIEREA PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE  

SESIUNEA IULIE 2018 

 

Depunerea documentelor se face în zilele lucrătoare după următorul program: 
 

Perioada Interval orar Sala 

25.06.2018  14:00 – 18:00 C17 
26.06.2018-28.06.2018 12:00 – 14:00 C17 
29.06.2018 8:00 – 12:00 C17 

 

Nu se acceptă nici o prelungire a termenului de înscriere! 

Se pot înscrie pentru susţinerea examenului de disertație numai absolvenţii care şi-au îndeplinit toate obligaţiile 

faţă de Universitate (au promovat toate disciplinele cuprinse în Planul de învăţământ şi au achitat toate 

obligaţiile financiare). 

La înscriere este obligatoriu să se depună 2 poze color, executate recent, pe hârtie fotografică, mărimea ¾. 

 

Înscrierea constă în depunerea următoarelor documente : 

  Lucrarea de disertație, (cartonată sau spiralată) care va cuprinde: 
  Coperta; 
  Pagina de titlu; 



  Pagina de gardă (legată în lucrare) - semnată de coordonatorul ştiinţific; 
  Pagina de cuprins a lucrării; 
  Cuprinsul lucrării propriu-zis: 

o Prezentarea teoretică şi evaluarea practică a subiectului ales;  
o Concluzii şi propuneri; 
o Bibliografia; 
o Rezumatul lucrării de disertație într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză) 
o Anexe – chestionare, documente cu informaţii primare pe baza cărora s-a întocmit lucrarea – 

după caz. 
 Declaraţia de autenticitate, în original, datată şi semnată de autorul lucrării de disertație – se ataşează 

lucrării, nu se leagă în lucrare. 
 

 CD-ul în carcasă, cu eticheta tip, va cuprinde 3 fişiere: 
 

 Fişier 1: Lucrarea de disertație în totalitate în format word - un singur fișier care prezintă imaginea 
exactă a lucrării de disertație depusă în format pe hârtie, cu denumirea: 
 

“2018_nume_iniţiala tatălui_prenume_program de studiu” (exemplu: “2018_popa_s_mihai_maf) 
 

 Fişier 2: Lucrarea de disertație în totalitate în format pdf – un singur fişier care prezintă imaginea 
exactă a lucrării de disertație depusă în format pe hârtie, cu denumirea: 
 

“2018_nume_iniţiala tatălui_prenume_program de studiu” (exemplu: “2018_popa_s_mihai_maf) 
 

 Fişier 3: Declaraţia de autenticitate datată şi semnată, de autorul lucrării de disertație, în format pdf, cu 
denumirea „declaratie”. 

 

 Cerere tip pentru înscrierea la examenul de disertație. 
 

 

Formularele tip necesare înscrierii se vor completa „de mână” şi pot fi accesate pe adresa 
http://www.upm.ro/studenti/index.html 

http://www.upm.ro/studenti/index.html

