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FACULTATEA DE CONSTRUCTII 

 
 

GHID 
 privind  

ELABORAREA  SI  SUSTINEREA LUCRĂRII DE DISERTATIE 
 

 
RECOMANDĂRI REFERITOARE LA REDACTAREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE 

 

 Lucrarea de disertaţie va fi redactată în format A4 şi va avea minimum 50 de pagini. Se va 

utiliza fontul Times New Roman, 12 pct., Distanţa între rânduri 1.5, margini de 2 cm. 

 Planşele de prezentare (dacă este cazul) vor fi editate într-un format care nu afectează 

relevanţa expunerii. 

 Lucrarea de disertaţie se va transmite secretarului comisiei, conform calendarului aprobat de 

către Consiliul Facultății. Lucrările se vor transmite atât în format tipărit, cât și în format 

electronic (.pdf) și se vor arhiva de către secretarul comisiei de finalizare a studiilor, în 

cadrul departamentului care organizează programul de master. 

 La predare, lucrarea de disertatie va fi însoţitǎ de referatul conducǎtorului ştiinţific şi de 

declaraţia de non-plagiat a absolventului. În lipsa acestor documente, lucrarea nu poate 

fi susținută public. 

 

STRUCTURA MINIMALĂ A LUCRĂRII DE DISERTAŢIE 

 

În lucrarea de disertaţie, masterandul trebuie să facă dovada unei documentări vaste în 

domeniul studiat. Aceasta trebuie să cuprindă atât elemente teoretice cât si rezultate practice, 

obţinute in urma activităţii de cercetare. 

Disertaţia trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică a temei abordate, să conţină şi 

elemente de originalitate in dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum si modalităţi de validare 

ştiinţifică a acestora. 

 

DESFǍŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE. CRITERII DE EVALUARE  

 

Examenul de disertaţie constǎ dintr-o singurǎ probǎ: susţinerea lucrǎrii de disertaţie în faţa 

comisiei de examinare.  

Criteriile de bazǎ care vor fi considerate in evaluarea lucrării de disertație  sunt următoarele: 
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Nr. 

crt. 

Criteriu de evaluare Nota 

(1÷10) 

1 Măsura in care lucrarea răspunde temei de cercetare abordate  

2 Măsura in care lucrarea prezintă corect nivelul ştiinţific actual in domeniul de 

cercetare abordat (calitatea materialului bibliografic utilizat cantitativ, dar mai 

ales calitativ - lucrări recente, articole publicate la conferinţe de prestigiu si in 

reviste cu cotaţie ridicata etc.), 

 

3 Capacitatea de sinteza a bibliografiei studiate prin prezentarea coerenta a 

cercetărilor in domeniu la momentul actual, identificarea direcţiei de cercetare si 

argumentarea alegerii 

 

4 Gradul de corectitudine ştiinţifică a ipotezelor, metodelor de cercetare utilizate si 

al interpretării rezultatelor obţinute 

 

5 Ponderea elementelor de originalitate conţinute de lucrare  

6 Măsura în care lucrarea de disertaţie  poate fi recomandată de comisia de 

evaluare pentru a fi continuată printr-o teză de doctorat 

 

 Nota finală  

  

 Nota finală a fiecǎrui membru al comisiei va fi calculată ca medie aritmetică a notelor 

obţinute la fiecare criteriu de evaluare. 

 Nota obţinutǎ de absolvent la examenul de disertaţie este media notelor membrilor comisiei, 

calculată cu două zecimale, fǎrǎ rotunjiri. Deliberǎrile comisiei nu sunt publice. 

 Nota minimă de promovare a examenului de disertaţie este 6.  

 

Studenţii care elaborează lucrarea de disertaţie în cadrul unei mobilități internaționale, 

desfășurată în baza unui acord instituțional (ex. Erasmus+, EUT, acord de dublă diplomă etc.), vor 

transmite lucrarea originală redactată într-o limbă de circulaţie internaţională însoţită de un 

rezumat extins de minim 10 pagini în limba română. Prezentarea şi susţinerea se vor face în limba 

română. 

Examenul de disertaţie  nepromovat poate fi susţinut in anul următor cu plata taxelor aferente 

stabilite de Senatul universitar. In situaţia in care candidatul nu obţine nota necesară promovării 

examenului de disertaţie  i se va elibera un certificat de absolvire a programului de master şi foaia 

matricolǎ.  

 

Decan 

    Prof.dr.ing. Daniela Lucia MANEA 
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MODEL 

 
Referatul conducatorului lucrǎrii de disertaţie 

 
Subsemnatul, (grad didactic, titlu stiintific, nume, prenume), conducator al proiectului de disertaţie 
cu tema, 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Elaborat de absolventul (nume, prenume).............................................................................................   
specializarea……………… 
Analizând activitatea depusǎ de student pe parcursul elaborǎrii lucrǎrii de disertaţie, apreciez 
următoarele: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 

Analizand continutul lucrării si modul de intocmire al acesteia, apreciez  urmatoarele: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 
 
 

Prezenta lucrare de disertaţie poate/nu poate fi sustinută in fata comisiei de examen. 
 
 
 
Data       Conducator lucrare de disertaţie 

 

 

 

 

 


