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Art.1.
(1) Studiile universitare de masterat se finalizează cu realizarea și susținerea unei lucrări de finalizare a
studiilor numită lucrare de disertație care trebuie să demonstreze cunoașterea științifică avansată a temei
abordate.
(2) Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş (UMFST
G.E. Palade Tg. Mures) organizează examen de disertaţie pentru absolvenţii proprii, din promoţia curentă
şi din promoţiile anterioare.
(3) Pentru un program de studii universitare de masterat examenul de disertaţie se organizează şi se desfăşoară
în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma de învăţământ parcursă.
Art.2. Absolvenţii unui program de studii universitare de masterat acreditat se înscriu şi susţin examenul
de disertaţie în cadrul I.O.S.U.M. (Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Masterat) din UMFST G.E.
Palade Tg. Mures, în calitate de instituţie organizatoare a programului pe care l-au absolvit.
Art.3.
(1) Temele lucrărilor de disertaţie se stabilesc de către fiecare disciplină/departament/clinică și se
afişează la avizierele acestora şi pe site-ul I.O.S.U.M.
(2) Lucrarea de disertaţie se elaborează sub conducerea unui cadru didactic care are cel puțin funcția de
lector (șef de lucrări) și titlul de doctor. Se recomandă ca îndrumătorii lucrărilor să fie cadre didactice care
au activități didactice la masteratul din care face parte masterandul.
(3) Masteranzii pot propune teme pentru lucrările de disertație.
(4) Pot fi conducători științifici cadrele didactice de la alte universități sau instituții care au acorduri, în
acest sens, cu universitatea.
(5) Cererea cu titlul lucrării de finalizare a studiilor se comunică la secretariatul I.O.S.U.M., cu cel puțin 6 luni
înaintea datei examenului de finalizare a studiilor, pe baza formularului prevăzut în Anexa 01 la prezenta
metodologie.
(6) Schimbarea de către masterand a temei și/sau a conducătorului științific se face după obținerea acordului
conducătorului științific inițial.
(7) Absolvenții programelor de studii de masterat vor întocmi lucrarea de disertație în conformitate cu
recomandările din Anexa 02. Lucrarea de disertație, cu rezumat în limbile română și într-o limbă de
circulație internaţională, este propusă evaluării membrilor comisiei de finalizare a studiilor de masterat.
Art.4.
(1) Examenul de disertaţie constă într-o singură probă, respectiv în prezentarea şi susţinerea publică a
lucrării de disertaţie. Susținerea publică a lucrării de disertație se face în limba română, iar pentru
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programele de studii organizate în altă limba decât limba română susținerea publică a lucrării de disertație
se poate face în limba în care este organizat programul de studii. Durata alocată susţinerii
este aproximativ 15 minute.
(2) Susţinerea lucrării de disertaţie se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de
examen şi a examinatului. În baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic şi cu
asumarea răspunderii publice, pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgenţă, precum şi în
alte situații stabilite de Consiliul de administrație susținerea lucrării de disertație se poate desfășura şi online
pe platforma electronică a universității.
(3) Pentru susținerea lucrării de disertație în varianta online se va proceda în conformitate cu prevederile alin.4
la 6 din Art. 6 și Art.9 din prezentul regulament.
(4) Susținerea lucrării de disertație în varianta online se va înregistra integral, pentru fiecare absolvent în parte,
urmând a fi arhivată la I.O.S.U.M.
(5) Fiecare membru al comisiei de disertaţie (cu excepţia secretarului) va acorda o notă de la 1 la 10,
număr întreg, media finală a probei rezultând din media aritmetică a acestor note (Anexa 03). Media
examenului de disertaţie se determină cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv pe baza notelor acordate
de către membrii comisiei de examen.
(6) Toate lucrările de disertație susținute în cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mures sunt supuse evaluării
antiplagiat.
(7) Decizia comisiei de disertație cu privire la notele acordate fiecărui masterand de către fiecare membru al
comisiei, precum și media finală obținută la această probă va fi consemnată în catalog (Anexa 04).
Catalogul întocmit de secretarul comisiei va fi semnat de fiecare membru din comisia de disertație.
(8) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este publică.
(9) Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.
Art.5.
(1) Rezultatele examenului de disertaţie se comunică prin afişare, de către secretarul comisiei de
disertaţie în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia, la avizierul facultăţii organizatoare
şi pe pagina web a universităţii.
(2) Rezultatele probelor orale nu pot fi contestate.
Art.6.
(1) Comisiile de finalizare a studiilor universitare de masterat (disertaţie), pentru proba de prezentare și
susținere a disertației, vor avea în componenţă:
1 preşedinte;
2 membrii;
1 secretar;
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1-2 membrii supleanți.
(2) Membrii comisiei de disertaţie se stabilesc la propunerea decanilor şi cu avizul directorului I.O.S.U.M., cu
validarea de către Consiliul de administrație prin decizia rectorului. Componența comisiilor pentru
examenele de disertație și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare
a studiilor.
(3) Pentru a fi numit preşedintele comisiei, persoana desemnată trebuie să deţină gradul didactic de profesor
universitar sau conferenţiar universitar. Ceilalţi membrii trebuie să deţină gradul didactic de cel puţin
lector universitar cu titlul ştiinţific de doctor. Secretarul comisiei, poate fi asistent universitar şi are numai
atribuţii de administrare a documentelor. Membru supleant va înlocui în situaţii de excepţie unul din ceilalţi
membrii ai comisiei.
(4) Președintele comisiei de disertație coordonează susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor, conduce
discuțiile pe marginea lucrării, acordă note, asigură întocmirea catalogului și răspunde de respectarea
prevederilor prezentei Metodologii.
(5) Membrii comisiei de disertație pot pune întrebări, acordă note și îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de
președinte, pentru buna desfășurare a probei de prezentare și susținere a disertației
(6) Secretarul comisiei de disertație asigură activitatea administrativă a comisiei, procedând la efectuarea
următoarelor activități:
a. verificarea completitudinii documentelor încărcate de fiecare masterand în platforma electronică a universității;
b. aprobarea dosarelor absolvenților care întrunesc condițiile de participare la examenul de disertație;
c. verificarea încărcării în platformă, cu cel puțin 24 de ore înainte de data examenului, de către coordonatorul
științific lucrării de disertație, a Referatului de aprecierea asupra lucrării;
d. întocmirea și postarea pe platforma electronică a universității, cu 24 de ore înainte de data examenului, a
planificării pe ore a masteranzilor în vederea susținerii lucrării de disertație;
e. înregistrarea integrală a ședinței de susținere dacă aceasta a fost în varianta online şi prezentare a lucrărilor
de disertație în fața comisiei;
f. întocmirea Catalogului de examinare (Anexa 04) pe baza Referatelor de aprecierea asupra lucrării semnate de
fiecare membru al comisiei;
g. predarea la I.O.S.U.M. a Catalogului de examinare (Anexa 04), semnat olograf de membrii comisiei;
h. constituirea unui CD conținând lucrările susținute de absolvenți împreună cu declarațiile de originalitate; CD-ul
va conține şi înregistrarea integrală a susținerii disertațiilor de către fiecare absolvent, dacă aceasta a fost în
varianta online;
i. îndeplinirea a oricare altor activități necesare desfășurării în bune condiții a examenului de disertație, date în
sarcina acestuia de președintele comisiei.
(7) Atât membrii comisiilor de disertaţie, cât şi secretarul comisiei nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între
ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, urmând a declara această incompatibilitate
rectorului.
(8) Comisiile de disertaţie poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea
examenelor de disertaţie.
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(9) Componenţa comisiilor pentru examenele de disertaţie se publică pe site-ul web al universităţii.
Art.7.
La examenul de disertaţie se pot înscrie şi prezenta numai absolvenții care au îndeplinite toate obligaţiile
şcolare prevăzute în planul de învăţământ, precum şi toate obligaţiile financiare faţă de universitate.
Art.8.
La examenul de disertaţie absolvenții se înscriu la sediul universității, conform calendarului stabilit în
cadrul Structurii anului universitar aprobată de senatul universității. Pe perioada instituirii stării de alertă,
de necesitate sau de urgență, în baza autonomiei universitare, înscrierea se realizează online prin
încărcarea documentelor de către studenţi, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la
autenticitatea şi corespondența dintre documentele digitale/scanate şi cele originale. Pentru înscriere
candidații au obligativitatea prezentării la sediul universității, respectiv a încărcării în platforma electronică a
universității la înscrierea online a următoarelor documente:
a. Cerere de înscriere la examenul de disertație (formular tip redat în Anexa 05);
b. Lucrarea de disertaţie în format electronic pdf.;
c. Rezumatul lucrării de disertaţie în limba română și într-o limbă de circulație internațională redat la sfârșitul lucrării;
d. Declaraţia de originalitate, pentru asumarea răspunderii absolventului, în care afirmă că lucrarea este
rezultatul muncii sale, iar în caz contrar va suporta consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare
la declaraţia în fals (Anexa 06).
Art.9.
(1) După încărcarea lucrării de disertaţie, coordonatorul ştiinţific al fiecărei lucrări va face aprecierea asupra
acesteia și va întocmi Referatul de apreciere al lucrării de disertaţie (Anexa 7) în care va concluziona
explicit şi motivat propunerea privind admiterea sau respingerea lucrării în vederea susţinerii ei în faţa
comisiei de disertaţie, asigurându-se de originalitatea lucrării şi va acorda o notă. Pentru ca un candidat
să-şi poată susţine examenul de disertaţie, trebuie să obţină pe Referatul de apreciere al lucrării de
disertaţie cel puţin nota 5,00.
(2) Nu se poate prezenta la susţinerea examenului de disertaţie nici un candidat a cărui lucrare a fost
respinsă de coordonatorul ştiinţific.
(3) Absolvenţii sunt responsabili de asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor ce urmează a fi
susţinute.
(4) Conducătorul lucrării de finalizare a studiilor și masterandul răspund în mod solidar de originalitatea
lucrării. Se interzice comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător
a calităţii de autor al unei lucrări de disertaţie. Identificarea unei asemenea situații va duce la exmatricularea
masterandului și la sesizarea Comisiei de etică pentru cadrul didactic coordonator al lucrării.
(5) Cu 3 zile înaintea susţinerii examenului de disertaţie, secretariatul I.O.S.U.M. va înainta secretarului
comisiei de disertație listele cuprinzând candidaţii care pot participa la susţinerea examenului de disertaţie
pentru întocmirea cataloagelor de examen.
(6) După susţinerea lucrărilor secretarul comisiei de disertaţie depune la secretariatul I.O.S.U.M. pe bază de
proces-verbal de predare-primire:
a. catalogul cu rezultatele examenului de disertație, semnat olograf pe fiecare pagină de toți membrii
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comisiei;
b. referatele de apreciere a lucrării de disertație;
c. fișele de evaluare a lucrării de disertație de către comisie;
d. CD-ul conținând elementele redate la art. 6 alin 6 lit h).
Art.10.

Examenele de finalizare a studiilor de masterat se pot organiza, de regulă, în trei sesiuni. Cea de-a doua
și cea de-a treia sesiune se organizează la cererea candidaţilor şi cu aprobarea senatului universității, în
aceleaşi condiţii de organizare ca şi prima sesiune. Acestea se susţin în regim cu taxă.
Art.11.
(1) Absolvenţii care au promovat examenul de disertaţie primesc o diplomă de master.
(2) Până la eliberarea diplomei, dar nu mai mult de 12 luni de la data promovării, absolvenţii care au promovat
examenul de finalizare a studiilor primesc adeverinţe de absolvire a studiilor care conferă titularului
aceleaşi drepturi legale ca şi diploma. Adeverinţa va cuprinde numele și prenumele absolventului, numele,
prenumele, funcţia şi semnătura persoanelor responsabile din universitate, precum şi informaţiile
următoare: domeniul de studii universitare, programul de studii, perioada de studii, mediile de promovare
a anilor de studii, media de finalizare a studiilor, statutul acreditat/autorizat provizoriu a programului
de studii, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ
care le stabileşte. Pentru cetățenii străini adeverința va cuprinde numărul ordinului de ministru/scrisorii de
acceptare/aprobării de școlarizare/atestatului de recunoaștere a studiilor. În caz de pierdere sau
distrugere, la cerere, se eliberează o nouă adeverinţă, cu un nou număr de înregistrare, al cărei termen
de valabilitate se încadrează în perioada de maxim 12 luni calculată de la promovarea examenului de
finalizare a studiilor.
(3) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, o adeverință privind
absolvirea fără examen de finalizare a studiilor care cuprinde elementele minimale prevăzute la aliniatul
2 din prezentul articol, cu excepţia mediei de finalizare a studiilor care se va înlocui cu media anilor de
studii.
Art.12.
Un examen de disertaţie nepromovat poate fi repetat într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către
candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu reglementările instituţiei organizatoare, stabilite conform
legii.
Art.13.
Prezenta metodologie completată cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei nr.3106/2022 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, se aprobă
prin Hotărârea Senatului Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”
din Târgu Mureş, având aplicabilitate începând cu anul universitar 2021/2022.
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Anexe
Anexa 01 Formular de comunicare a titlului lucrării de finalizare a studiilor universitare de masterat
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Anexa 02 Recomandări generale privind redactarea lucrării de disertaţie
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UMFST-REG-21-F02-Ed.03
Anexa 04 Catalog cu notele acordate la evaluarea lucrărilor de disertaţie sesiunea de finalizare a studiilor
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Anexa 05 Cerere de înscriere la examenul de disertaţie UMFST-REG-21-F04-Ed.03
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Anexa 01: UMFST-REG-21-F01-Ed.03

FORMULAR DE COMUNICARE A TITLULUI LUCRĂRII DE
FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT

Subsemnatul (a) :
Student (a) la programul de studii universitare de masterat:
promoția,

doresc să realizez pentru sesiunea

forma de învățământ

_:

Lucrarea de disertație cu titlul:

Având coordonator(i) științific(i) (grad didactic, nume şi prenume):

Masterand,
Semnătura
Coordonator științific,
Semnătura

Data:
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Anexa 02

RECOMANDĂRI GENERALE PRIVIND REDACTAREA
LUCRĂRII DE DISERTAŢIE
1. Principii generale
Lucrările de disertație pot fi: descriptive, experimentale sau studii de laborator şi trebuie să includă obligatoriu
un capitol introductiv şi să se încheie cu concluzii şi bibliografie. Titlul lucrării trebuie să reflecte clar conținutul.
În cazul lucrărilor exclusiv bibliografice, se recomandă ca acestea să fie structurate pe capitole
corespunzătoare aspectelor principale abordate în studierea temei.
2. Structura lucrării
PARTEA GENERALĂ
Obiectiv: Să reflecte clar stadiul actual al cunoașterii în domeniul abordat
- Documentare generală
- Dezbatere sistematică şi logică a principalelor rezultate științifice publicate în domeniu, cu obligativitatea
punerii în evidentă a lucrărilor recente.
- Structura pe subcapitole depinde de subiectul tratat.
- Este obligatorie consultarea şi citarea unor referințe bibliografice din țară şi din străinătate (articole,
tratate). Bibliografia publicată în ultimii 5 ani trebuie să reprezinte minim 1/2 din întreaga bibliografie.
- Sunt interzise, sub sancțiunea plagiatului, copierea de fragmente extinse din lucrările consultate.
PARTE SPECIALĂ – CONTRIBUŢIA PERSONALĂ
Partea specială a unei lucrări de disertație are caracterul unui articol original şi respectă structura de
mai jos:
Introducere
- Indică în câteva fraze care este motivația studiului.
- În această parte se formulează scopul lucrării şi ipoteza de lucru.

Material şi metodă
-Trebuie să furnizeze date exacte pentru a putea reproduce şi verifica studiul/experimentul
(subiecţii, originea probelor, tehnica de colectare/preparare a probelor, descrierea câmpului de lucru,
protocolul de colectare a datelor, descrierea echipamentelor şi utilizarea lor, tehnica de analiză a datelor,
programul informatic utilizat).
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Rezultate
- Trebuie să cuprindă doar prezentarea obiectivă a rezultatelor studiului, fără discuții legate de
rezultate.
- Pot fi incluse figuri şi tabele originale care conțin date din propriile rezultate. Datele incluse în tabele nu
se vor repeta în text. Tabelele prezintă liste de numere/text în coloane, iar figurile sunt reprezentarea
vizuală a rezultatelor sau ilustrarea unor concepte/metode (grafice, imagini, diagrame etc.). Ele trebuie
însoțite de o descriere.
Discuţii
Trebuie să realizeze interpretarea rezultatelor cel puțin prin prisma următoarelor aspecte:
- Studiul a confirmat/infirmat ipoteza?
- În cazul infirmării ipotezei, rezultatele obținute susțin o ipoteză alternativă? Care ar putea fi
interpretarea?
- Rezultatele obținute sunt în concordanță cu alte studii din literatură? Surse de eroare ale

datelor.
- Implicaţiile studiului în domeniu.
- Sugestii pentru îmbunătăţirea studiului sau pentru studii ulterioare.
- Pot fi incluse tabele/figuri în care rezultatele proprii sunt comparate cu cele din literatură.
Concluzii
- Concluziile lucrării trebuie să fie sistematice, bine conturate, să se refere exclusiv la tema studiată. Nu se
includ citate din literatură sau alte referinţe bibliografice.
Bibliografie
- Bibliografia se citează obligatoriu în text, iar numerotarea titlurilor bibliografice se realizează în ordinea citării în
text.
- Indicii bibliografici pot fi citaţi în capitolul Introducere, în capitolul Material şi metodă (ca trimitere la metode deja
descrise) şi în capitolul Discuţii (argumente pentru critică şi comparare).
- Indicii bibliografici nu se trec în titluri, în capitolul Rezultate (dacă acestea se tratează într-un capitol separat de
partea de Discuţii) şi la Concluzii.

Rezumatul lucrării de disertaţie
- în limba română și într-o limbă de circulație internațională redat la sfârșitul lucrării.
Recomandări generale privind prelucrarea textului
Numărul total de pagini cuprins intre 40-75 pagini (din care partea generală de maximum 30 %), iar
numerotarea lor se face în dreapta jos.
Format pagină: A4.
Se scrie numai pe o singură faţă.
Margini pagină: dreapta, sus şi jos: 2.5 cm; stânga: 3.5 cm.).
Tip literă: Times New Roman, Arial sau Calibri, cu diacritice (caracterele românești).
Mărime litere: 14 pt titluri,
12 pt subtitluri şi corp text.
Distanţă între rânduri: 1,5 linii (cu excepţia tabelelor - 1 linie). Aliniatul: maxim la 1,5 cm.
Opţiunea de aliniere a corpului textului - la ambele margini (justified).
Este obligatorie existenţa cuprinsului lucrării la început.
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Capitolele şi subcapitolele se numerotează pe mai multe niveluri (exemplu: 1; 1.1; 1.1.1)
Capitolele încep întotdeauna pe pagina nouă.
Figurile au un număr compus (cifre arabe) şi un titlu (sub figură) şi se numerotează în ordinea
apariţiei în text în cadrul fiecărui capitol (exemplu: Figura 2.3 se referă la figura 3 din capitolul 2).
Tabelele au un număr compus (cifre arabe) şi un titlu (deasupra tabelului). Ele se numerotează
în ordinea apariţiei în text în cadrul fiecărui capitol (exemplu: Tabelul 1.2 se referă la tabelul 2 din
capitolul 1).
La figuri si tabele se va prezenta sursa bibliografică.
Indicele bibliografic este inserat în text între paranteze drepte, ex. [1,2], imediat după enunţarea
informaţiei.
Pentru fiecare referinţă bibliografică se vor menţiona cel mult şase autori, pentru restul folosindu-se
abrevierea et al (după exemplul de mai jos). Pentru titlul revistelor, abrevierile se vor face în conformitate cu
Index Medicus, U.S. National Library of Medicine. Dacă revista nu este citată în Index Medicus, se scrie numele
ei complet.
- Editarea bibliografiei se va face respectând următorul model (tip de caractere, semne de punctuaţie):
pentru articole se menţionează: numele autorilor, titlul articolului, numele revistei abreviat, anul apariţiei,
volumul, prima şi ultima pagină. (Exemplu: Zimmermann MB, de Benoist B, Corigliano S, Jooste PL, Molinari
L, Moosa K, et al. - Assessment of iodine status using dried blood spot thyroglobulin: development
of reference material and establishment of an international reference range in iodine-sufficient
children, J Clin Endocrinol Metab, 2006, 91:4881-4887.
pentru cărţi sau monografii se menţionează: numele autorilor capitolului, titlul capitolului, editori, titlul
cărţii, editura, locul apariţiei, anul apariţiei, prima şi ultima pagină. (Exemplu: Gustafsson JA, Eneroth
P, Hokfelt T - Studies on the hypothalamo-pituitary axis: a novel concept in regulation of steroid and drug
metabolism. In: Langer M, Chiandussi L, Chapra IJ – The endocrines and the liver, London: Academic
Press, 1984:9-34).
Observaţie: Dacă părţi din lucrare au fost publicate sau comunicate în cadrul unor manifestări ştiinţifice, lucrarea
de finalizare a studiilor va avea încorporată ca anexă copia rezumatelor sau articolelor ştiinţifice respective
din
documentele
originale
(revistă,
volum
de
rezumate).
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Anexa 03: UMFST-REG-21-F02-Ed.03

FIŞA DE EVALUARE A LUCRĂRII DE DISERTAŢIE DE CĂTRE COMISIA DE
FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT
SESIUNEA DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTERAT
Evaluarea lucrării de disertație cu titlul:

Elaborată de masterandul:
1. Respectarea recomandărilor de redactare a lucrării:
Foarte bună
Bună
Suficientă
2p
1,5p
1p

Insuficientă
0p

2. Conținutul lucrării – originalitate, capacitatea de analiză şi sinteză:
Foarte bună
Bună
Suficientă
2p
1,5p
1p

Insuficientă
0p

3. Selecția şi modul de utilizare a bibliografiei:
Foarte bună
Bună
2p
1,5p

Suficientă
1p

Insuficientă
0p

4. Calitatea expunerii orale şi respectarea timpului de prezentare:
Foarte bună
Bună
Suficientă
2p
1,5p
1p

Insuficientă
0p

5. Calitatea răspunsurilor la întrebările comisiei:
Foarte bună
Bună
2p
1,5p

Insuficientă
0p

Nota acordată:

Suficientă
1p
Data:

Președinte / Membru în Comisie
Numele, prenumele şi semnătura:

Observații, dacă e cazul:
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Anexa 04: UMFST-REG-21-F03-Ed.03
CATALOG CU NOTELE ACORDATE LA EVALUAREA LUCRĂRILOR DE DISERTAŢIE
SESIUNEA DE FINALIZARE A
STUDIILOR
MASTERAT__
Nr.
crt.

_
Notă
președinte

Nume şi prenume
masterand

_
Notă
membru 1

Președinte:

Semnătura

Membru comisie 1:

Semnătura

Membru comisie 2:

Semnătura

Întocmit, Secretar :
Semnătura
Data:

Notă
membru 2

Media
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Anexa 05: UMFST-REG-21-F04-Ed.03
Programul de studii universitare de masterat
Forma de învăţământ (IF, IFR)1

CERERE
DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

Subsemnatul
Absolvent promoţia
susținerea următoarei probe :

(Numele, iniţiala tatălui, prenumele)
, solicit înscrierea la examenul de disertaţie din sesiunea

1. Prezentarea şi susţinerea Lucrării de Disertaţie
Titlul lucrării de disertaţie este

Având coordonator ştiinţific pe
La prezenta cerere am ataşat:
Lucrarea de disertaţie în format pdf;
Declaraţia de autenticitate a lucrării de disertație.

Data

1

IF – învăţământ cu frecvenţă, IFR - învăţământ cu frecvenţă redusă

Semnătura absolvent,

cu
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Anexa 06: UMFST-REG-21-F05-Ed.03
DECLARAŢIE

Subsemnatul

absolvent

programului de studii

la

al
Facultatea

, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş certific prin prezenta că am luat la cunoştinţă de cele prezentate
mai jos şi că îmi asum, în acest context, originalitatea lucrării mele de disertaţie cu:
titlul
coordonator
prezentată în sesiunea
La elaborarea lucrării de disertaţie, se consideră plagiat una dintre următoarele acţiuni:
 reproducerea exactă a cuvintelor unui alt autor, dintr-o altă lucrare, în limba română sau prin
traducere dintr-o altă limbă, dacă se omit ghilimele şi referinţa precisă;
 redarea cu alte cuvinte, reformularea prin cuvinte proprii sau rezumarea ideilor din alte lucrări dacă
nu se indică sursa bibliografică;
 prezentarea unor date experimentale obţinute sau a unor aplicaţii realizate de alţi autori fără
menţionarea corectă a acestor surse;
 însuşirea totală sau parţială a unei lucrări în care regulile de mai sus sunt respectate, dar care are
alt autor.
Data:

Semnătura

Notă
Se recomandă:
- plasarea între ghilimele a citatelor directe si indicarea referinței într-o listă corespunzătoare la sfârșitul lucrării;
- indicarea în text a reformulării unei idei, opinii sau teorii şi corespunzător în lista de referințe a sursei originale de la
care s-a făcut preluarea;
- precizarea sursei de la care s-au preluat date experimentale, descrieri tehnice, figuri, imagini, statistici, tabele etc.;
- precizarea referințelor poate fi omisă dacă se folosesc informații sau teorii arhicunoscute, a căror paternitate este
unanim acceptată.

1
5
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Anexa 07: UMFST-REG-21-F06-Ed.03
Sesiunea
Programul de studii universitare de master

REFERAT DE APRECIERE A LUCRĂRII DE DISERTAŢIE
A. Absolvent
B. Titlul lucrării
C. Coordonator ştiinţific
Aprecierea coordonatorului științific:
Tema – actualitate, interes:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Capacitatea de analiză şi sinteză:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Respectarea indicațiilor primite

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Conținutul științific al lucrării

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redactare – claritate, coerență

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Asimilarea noțiunilor de către student

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Elemente originale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Abordare practică

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Calitatea bibliografiei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Se propune admiterea/respingerea lucrării de disertaţie pentru a fi prezentată în faţa Comisiei examenului de
disertaţie în sesiunea
.
Nota propusă de coordonatorul științific (media aritmetica, fără rotunjire, a punctajelor obținute)
.
DECLARAŢIE
Subsemnatul
Cadru
didactic la Disciplina/Departamentul
Facultatea de
, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
„George Emil Palade” din Târgu Mureş, am luat la cunoştinţă, potrivit declaraţiei masterandului, despre originalitatea
lucrării de disertaţie cu titlul menţionat în prezentul document, elaborată de absolventul (a)
și declar că nu am identificat elemente
semnificative care să conducă la concluzia că lucrarea de disertaţie prezentată în sesiunea
:
a) a mai fost folosită sub acest titlu și același conținut, ca și lucrare de disertație într-o sesiune
anterioară, coordonată de subsemnatul în cadrul UMFST.
b) ar putea fi calificată drept plagiat în accepțiunea legislației în vigoare.
Coordonator științific,

1
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