
REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

ACTIVITĂŢI AFERENTE EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

1. Temele pentru lucrările de disertaţie sunt propuse de către cadrele didactice sau de către
mediul economic şi se afişează, inclusiv pe site-ul facultăţii până la începutul anului universitar (27
septembrie); ele trebuie să conţină: titlul lucrării, scopul şi obiectivele ce urmează a fi atinse,
conducătorul ştiinţific, obligatoriu cadru didactic, eventual împreună cu un specialist din mediul economic.

Studenţii pot contacta cadrele didactice cu propuneri proprii concrete de subiecte pentru lucrările de
disertaţie.

2. Temele pentru lucrările de disertaţie se aleg prin înscriere la secretariatele departamentelor
până în 16 octombrie. Responsabilitatea anunţării listei complete (pentru numărul estimat de
absolvenţi ai fiecărei specializări) şi la termen, revine directorilor de departament (care stabilesc
obligaţiile cadrelor didactice, în conformitate cu statul de funcţii).

3. Studenţii au obligaţia de a contacta conducătorii ştiinţifici în termen de 10 zile de la înscriere
(26 octombrie), pentru stabilirea programului de lucru; se recomandă ca până la data de 2 noiembrie să
se definitiveze tema, obiectivele şi programul concret de lucru (Anexa 1).

Pentru semestrul I se recomandă ca întâlnirile cu conducătorul ştiinţific să aibă loc la intervale
de maximum 3 săptămâni; În semestrul II întâlnirile vor fi săptămânale, prevăzându-se în orar o zi cu
un interval de timp dedicat acestei activităţi. În perioada de elaborare a lucrărilor disertaţie, denumită
în continuare perioadă de practică, prezenţa la locul de desfăşurare a practicii este obligatorie zilnic.

4. La sfârşitul perioadei de practică, studentul depune la conducător Raportul de activitate
(Anexa 2).

5. Lucrarea lucrarea de disertaţie se predă împreună cu un CD care trebuie să conţină lucrarea
în format .pdf sau .doc şi eventualele anexe (programe, scheme, simulări, bibliografia electronică
folosită, etc.).

6. Pe baza Anexelor 1 şi 2 şi în urma analizei lucrării de disertaţie, conducătorii ştiinţifici
întocmesc Fişa de apreciere (Anexa 3).

7. Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

8. Condiţia de promovare a examenului de disertaţie este ca nota pentru lucrarea de disertaţie să
fie minimum 6.

9. Prezentarea/susţinerea lucrării de disertaţie este urmată de întrebări şi discuţii. Întrebările trebuie
să vizeze exclusiv tematica proiectului.

10. La evaluarea absolvenţilor pot participa şi conducătorii ştiinţifici, cu rol consultativ.

CALENDARUL EXAMENULUI DE DISERTAŢIE PENTRU ANUL 2009-2010

- 10.06.2010 – 17.06.2010 - înscrierea absolvenţilor la examenul de disertaţie (inclusiv predarea lucrării de
disertaţie şi a raportului de activitate).

- 18.06.2010 – 20.06.2010 - recenzarea lucrărilor şi afişarea planificării examenului de disertaţie.

- 21.06.2010 – 27.06.2010 - susţinerea lucrării de disertaţie.



COMISIILE DE EXAMINARE

Comisiile de examinare vor avea o componenţă echilibrată, ţinând seama de specializarea pentru
care se elaborează lucrările de disertaţie,



ANEXA 1

TEMĂ PENTRU LUCRAREA DE DISERTAŢIE

Numele şi prenumele studentului

Titlul temei

Gradul de dificultate ridicat □ mediu □ redus □

Conducător ştiinţific

Locul de desfăşurare a activităţii

Lucrarea trebuie finalizată ca

Lucrarea trebuie să conţină

Cerinţe suplimentare

Data propunerii temei Cond. ştiinţific

Data aprobării temei Dir. de departament

Data primirii temei Candidat



RAPORT DE ACTIVITATE
ANEXA 2

Universitatea ”Politehnica”
din TIMIŞOARA

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
DEPARTAMENTUL ______________________________________

Student

_____________________________________

Tema lucrării de disertaţie

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Conducător ştiinţific

_____________________________________

Data primirii temei

___________________________

Data predării raportului

___________________________

REZUMAT (maximum 6 rânduri)

CUVINTE CHEIE (maximum 4 expresii)

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE (Selectiv, maximum 4 titluri)

CUPRINSUL PROIECTULUI
1. …
2.

SCOPUL LUCRĂRII (o frază)

CONTRIBUŢII PERSONALE (o prezentare succintă, numerotată)

CONCLUZII (o prezentare succintă, numerotată)

Semnătura studentului,

Domeniul: ________________________________________________________________

Caracterul proiectului/lucrării: ________________________________________________________________
___

Finalizarea proiectului/lucrării: ________________________________________________________________

Utilizare: ________________________________________________________________

Locul de desfăşurare a practicii: ________________________________________________________________



ANEXA 3
APRECIERE

asupra lucrării de lucrării de disertaţie cu titlul

elaborată de

conducător ştiinţific

Locul şi perioada de desfăşurare a activităţii

a) Caracterizarea sintetică a activităţii candidatului
• cunoştinţe de bază □ bune □ medii □ slabe
• cunoştinţe în domeniul abordat □ bune □ medii □ slabe

b) Finalizare
• Gradul de finalizare a temei □ 100% □ 50-100% □ sub 50%
• Realizare practică □ DA □ NU

□ circuit funcţional
□ un studiu
□ implementare de metodă/algoritm într-un limbaj de programare
□ altele (specificaţi)

c) Contribuţii originale ale studentului □ multe □ puţine □ deloc

d) Forma de redactare a proiectului □ bună □ medie □ slabă

e) Rezultatele sunt/vor fi utilizate pentru:
□ contract de cercetare
□ colaborare cu o firmă
□ dotarea unui laborator

f) Alte aprecieri (dacă este cazul) )

Consider că lucrarea îndeplineşte condiţiile pentru a fi susţinută public şi propun nota

Data Semnătura conducătorului ştiinţific


