
 

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

 EXAMENULUI DE DISERTAŢIE 

pentru studiile universitare de masterat (ciclul II)   

an universitar 2019 - 2020 
 

 

I. INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL 

 

Informațiile cu caracter general privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a 

studiilor sunt prevăzute în REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR (R54). 

 

II. INFORMAȚII SPECIFICE 

 

În cadrul Facultății de Inginerie Alimentară se organizează examene de finalizare a studiilor  

pentru următoarele programe de studii universitare:  

Examen de DISERTAȚIE: 

Nr. 

crt. 
Domeniul Programul de studiu 

1.  
INGINERIA PRODUSELOR 

ALIMENTARE 

Controlul  și Expertiza Produselor Alimentare – durata 

studiilor 2 ani 

Managementul Igienei, Controlul Calităţii 

Produselor Alimentare şi Asigurarea Sănătăţii 

Populaţiei – durata studiilor 2 ani 

Managementul Securităţii Mediului şi Siguranţa 

Alimentară – durata studiilor 2 ani 

Management în Industria Alimentară, Alimentaţie 

Publică și Nutriţie Specială – durata studiilor 2 ani 
 

A. CALENDARUL EXAMENULUI DE DISERTAȚIE 
 

Examenul de disertaţie se va organiza şi desfăşura în două sesiuni, după cum urmează: 

- sesiunea iulie 2020: 

Perioada de înscriere și predare a lucrării de finalizare a studiilor: 19 – 26 iunie 2020 

Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertație: 02 - 03 iulie 2020 

- sesiunea septembrie 2020 

Perioada de înscriere și predare a lucrării de finalizare a studiilor: 01-07.09.2020 

Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertație: 9 septembrie 2020 
 

B. MODUL DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE DISERTAȚIE 

Examenul de diserație se desfășoară în anul universitar 2019/2020 în regim on-line conform 

R54 – Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor, 

capitolul 5.16. Susținerea examenelor de finalizare a studiilor în regim on-line. 

Examenul de disertaţie constă într-o singură probă orală şi anume: prezentarea şi susţinerea   

lucrării de disertaţie. 

 

C. NUMĂRUL DE CREDITE PENTRU EXAMENUL DE DISERTAȚIE 
 

 Numărul de credite alocat pentru prezentarea și susținerea lucrării de disertație, pentru fiecare 

program de studii este: 

 Proba 1 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertație  – 10 credite. 

DECAN, 

Prof.univ.dr.ing. Mircea-Adrian OROIAN 

M.A.O./E.P./1 ex. 

 


