PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE
(FEBRUARIE 2020)
În vederea unei bune desfășurări a examenului de disertație la programele
de master din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, în
conformitate cu LEN nr. 1/2011, cu Regulamentul studiilor universitare de
masterat de la UAIC și cu Hotărarea Senatului nr 7 din 26/04/2018,
descriem procedura de înscriere la examenul de diserație:
1. Expedierea
fişierului cu
lucrarea de
disertaţie pe
email
(disertatie@feaa.uaic.ro) conform instrucţiunilor din documentul “Calendar
și documente înscriere disertație” în perioada 17-20 februarie 2020
2. Listarea
cererii
de
înscriere
de
pe
(http://portal.feaa.uaic.ro/definitivare/disertatie/Pages/default.aspx);

portal

3. Obţinerea avizului coordonatorului (pe Declaraţia de originalitate inserată
la sfârşitul lucrării de disertaţie);
4. Depunerea actelor de înscriere (în folie de plastic) + lucrare (legată, 1
exemplar). Actele necesare înscrierii sunt următoarele :
- Cererea de înscriere;
- Original şi copie după certificatul de naştere;
- Original şi copie dupa un act oficial de identitate (buletin/carte de
identitate/paşaport/altul, după caz);
- Original şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă
schimbarea numelui (dacă este cazul) împreună cu cererea
studentei/studentului aprobată de conducerea facultății și declarația
notarială din care să rezulte că nu va solicita un alt act de studii în cazul
modificării ulterioare a numelui (actele de studii se vor emite și cu numele
dobândit după căsătorie);
- Diploma de bacalaureat, în original (valabil pentru absolvenţii care nu o au
deja la dosarul de master);
- Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original (valabil pentru
absolvenţii care nu le au deja la dosarul de master);
- Confirmarea de expediere, printată via email (disertatie@feaa.uaic.ro) a
lucrării de disertaţie în vederea verificării plagiatului;
- Chitanţa de plată a taxei în caz de repetare a examenului.

5. Verificarea (Consultarea) listelor de pe portal, cu menţiunea Admis/Respins
şi care vor fi disponibile în data de 20 februarie 2020; Conform Hotărârii
de Consiliu din 23.05.2018, lucrările care au un procent de plagiat mai mare
de 30% vor fi respinse;
6. Verificarea (Consultarea) programării susţinerii examenului de disertaţie
(de pe portal);
7. Susţinerea lucrării în faţa comisiei.
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