F AC U L T A T E A D E I NG I NE R I E ȘI T E H NO L O G I A I N FO R M AȚ I E I

DECLARAŢIE

Subsemnatul_________________________________________________________________absolvent
al programului de studii

_

la

Facultatea __________________________________________________, Universitatea de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie din Tărgu 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 licență cu:
titlul _______________________________________________________________________
coordonator _________________________________________________________________
prezentată în sesiunea _________________________________________________________
La elaborarea lucrării de licență, 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.
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