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ORGANIZAREA ~I DESFA~URAREA 

EXAMENULUI DE DISERTATIE . , .. , -, 

pentru studiile universitare de master (ciclul II) 

an universitar 2022-2023 
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INFORMA'fll cu CARACTER GENERAL~di;;~:;f;~~~;;;;;;;;~ 
i din ~a<;i g,~:.H . ..2Q,?,?. J 

Informaµile cu caracter general privind organi~~ ; des~urarea examenelor de finalizare a 
studiilor sunt prevmite in REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA $1 DESF A$URAREA 
EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR (R54). 

II. INFORMATII SPECIFICE 

in cadrul FacultAlii de Inginerie Alimentara se organizeaza examene de finalizare a studiilor 
pentru urmatoarele programe de studii universitare: 

Examen de DISERTATIE· 
Nr. Domeniul Programul de studiu 
crt. 

~i Expertiza Produselor Alimentare - durata Controlul 
studiilor 2 ani 
Managementul Igienei, Controlul CalitAtii Produselor 

INGINERIA PRODUSELOR 
Alimentare ~i Asigurarea SanatAtii Populatiei - durata 

1. studiilor 2 ani 
ALIMENTARE Managementul Securitatii Mediului ~l Siguranta 

Alimentara - durata studiilor 2 ani 
Management in Industria Alimentara, Alimentatie 
Publica ~i Nutritie Speciala - durata studiilor 2 ani 

A. CALENDARUL EXAMENULUI DE DISERTAfIE 

Examenul de disertatie se va organiza ~i des~ura in doua sesiuni, dupa cum urmeaza: 
- sesiunea iulie 2023: 

Perioada de inscriere ~i predare a lucrarii de finalizare a studiilor: 21 - 23 iunie 2023 
Prezentarea ~i sustinerea lucrarii de disertatie: 5 iulie 2023 

- sesiunea septembrie 2023 
Perioada de inscriere ~i predare a lucrarii de finalizare a studiilor: 04 septembrie 2023 
Prezentarea ~i sustinerea lucrarii de disertatie: 5 septembrie 2023 

B. MODUL DE SUSTINERE A EXAMENULUI DE DISERTATIE 

Examenul ,de disertatie se des~oara confonn R54 - Regulamentul privind organizarea ~i 
des~urarea examenelor de finalizare a studiilor. 

Exameni.d de disertatie consta-intr-o singura proba orala ~i anurne: prezentarea # susJinerea 
lucrarii de diserta/ie. 
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C. NUMARUL DE CREDITE PENTRU EXAMENUL DE DISERTATIE 

Nummul de credite alocat pentru prezentarea ~i suspnerea lucrarii de disertatie, pentru fiecare 
program de studii este: 

Proba 1 - Prezentarea ~i sustinerea lucrArii de disertatie - 10 credite. 
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