
 

ANUNŢ  
PRIVIND SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE 

 
Absolvenţii programelor de master, vor susţine lucrarea de disertaţie în perioada 25 – 30 

iunie 2012. 

 

În vederea înscrierii la susţinerea examenului de disertaţie, sesiunea – Iunie 2012, pentru 

toate programele de master, absolvenţii   vor trebui să prezinte la secretariat, în perioada 

11 – 19 iunie, 

 

următoarele documente: 

- Cerere aprobată de către cadrul didactic îndrumător, cu tema lucrării de disertaţie 

- Cerere de înscriere la sesiunea de finalizare studii de master – Iunie 2012  

- LUCRAREA  DE DISERTAŢIE 

- Declaraţie de non-plagiat 

- Fişă de lichidare 

- 2 fotografii color tip B.I. 

 

Cele 2 cereri, declaraţia de non-plagiat şi fişa de  lichidare vor putea fi ridicate de la 

secretariatul facultăţii  sau  vor putea fi descărcate de pe site-ul facultăţii 

(www.drept.unibuc.ro). 

 

Lucrarea de disertaţie va trebui să aibă minim 40 pagini, scrise cu Times New Roman, 

caractere de 12, la un rând şi jumătate, iar notele de subsol vor trebui scrise cu caractere de 

11, la un rând. 

http://www.drept.unibuc.ro/�
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