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PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE 

SESIUNEA IUNIE - IULIE  2020  
 

În perioada (18 – 26 iunie 2020) se va putea efectua ÎNSCRIEREA ONLINE la examenul de disertaţie, sesiunea iunie - 
iulie 2020. 

  
ÎNSCRIEREA ONLINE se va putea face numai după primirea de către secretariat şi masterand a     e-mailului privind 
raportul de similitudini de la profesorul coordonator. 

 
 Înscrierea la examenul de disertație presupune parcurgerea următorilor trei pași:  

 
1.  Obținerea avizului privind susținerea lucrării și a  raportului de similitudini, pe e-mail,  de la profesorul coordonator; 

2.  Înscrierea online pe platforma ADMA (pentru sesiunea de disertatie Iulie 2020).  Se  vor completa: titlul lucrării, 
disciplina, coordonatorul lucrării și se va incărca lucrarea în  versiunea finală, în format pdf, conform cerințelor din 
Metodologia privind elaborarea lucrării de disertație; (https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/oferta-
educationala/master/2019-2020/Metodologie%20lucrare%20disertatie%2012.12.2019.pdf)  

3. Trimiterea  lucrării de disertație în format pdf (versiunea finală), la adresa de e-mail  disertatii2020@drept.unibuc.ro,  
astfel: 

 subiect e-mail: numele programului de master (ex: Drept privat); 

 mesaj (conținut) e-mail:  numele complet al masterandului, numele programului de master, promoția 
absolventului, titlul lucrării și profesorul coordinator; 

 atașament: lucrarea de disertație ca fișier PDF cu denumirea: nume_prenume masterand (in aceasta ordine) (ex. 
IONESCU Mihai). 

În urma efectuării ÎNSCRIERII ONLINE, pe platforma ADMA, se vor genera urmatoarele documente: 

 FIȘA DE ÎNSCRIERE LA DISERTAȚIE;  

 DECLARAŢIE pe proprie răspundere în sensul că absolventul este autorul lucrării şi răspunde de 
originalitatea conţinutului acesteia  

 FIŞA DE LICHIDARE*  

Documentele generate, în urma INSCRIERII ONLINE, sunt  transmise   în mod automat către secretariat  de programul 
ADMA.  

Lucrările de disertație se vor susține în perioada 1-3 iulie 2020.  

 

Documentele în original se depun la secretariat până în momentul eliberării adeverinței de  disertație, dar nu mai 
târziu de data de 30.09.2020, inclusiv lucrarea de disertație și două fotografii color, pe hârtie fotografică, format ¾ . 

* Avizarea fișei de lichidare se va face de secretariat, fără deplasarea studenților, în baza situației existente la nivelul secretariatului privind eventuale 
debite la plata taxelor de studii și a altor taxe de școlaritate, precum și a listelor de debitori transmise de către Serviciile UB, respectiv de filialele BCU. 

 

D E C A N, 

 

Prof. univ. dr. Răzvan DINCĂ 
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