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Modalitatea de sustinere a examenului de disertatie
,

Examenul de disertat, ie const

dintr-o singur

,

prob :  Prezentarea

s, i sust, inerea lucr rii de disertat, ie .

Organi-

zarea sust, inerii disertat, iei se face conform Regulamentului UTCN privind organizarea s, i desf s, urarea studiilor
universitare de masterat . Normele de elaborare a lucr rii de disertat, ie sunt descrise mai jos în Sect, iunea 5.
Se pot înscrie la examenul de sust, inere a disertat, iei numai absolvent, ii UTCN de studii masterale din domeniul
Calculatoare s, i Tehnologia Informat, iei.
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Calendar

2.1

Sesiunea

Septembrie 2017

5  8 SEPTEMBRIE 2017

înscrierea on-line pe DEPINFO (Departamentul Informatic al UTCN), descris

în

Sect, iunea 3.1

5  8 SEPTEMBRIE 2017

înscrierea la secretariatul Facult t, ii de Automatic

11 SEPTEMBRIE 2017, sala Sala M04, orele 10  11
descris

în Sect, iunea 3.2

predarea lucr rii de disertat, ie secretarului de comisie,

în Sect, iunea 3.3

12 SEPTEMBRIE 2017
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s, i Calculatoare, descris

sust, inerea lucr rii de disertat, ie, descris

în Sect, iunea 4

Procedura de înscriere pentru sustinerea lucr rii de disertatie
,

,

Pentru a putea participa la una din sesiunile de sust, inere a lucr rii de disertat, ie, ecare student trebuie s
urmeze pas, ii urm tori:

3.1

Înscrierea on-line pe site-ul DEPINFO al UTCN

• Adresa Web:

https://depinfo.utcluj.ro/default.asp

• Informat, ii necesare

Titlul trebuie scris f r diacritice, doar cu majuscule si trebuie s coincid
cu cel de pe cererea de înscriere la secretariatul facult tii. În cazul lucr rilor scrise în limba

1. Titlul lucr rii.

,

,

englez , se cere atât titlul în limba român , cât s, i traducerea în limba englez .
2. Numele s, i titulatura cadrului didactic coordonator s, tiint, ic.

• Comisia de evaluare:
3.2

Fiecare absolvent se va înscrie la comisia asociat

Înscrierea la secretariatul facult t, ii

• Locul:

Secretariatul facult t, ii de Automatic

s, i Calculatoare

• Documente necesare
1. o copie dup

certicatul de nas, tere;

2. o copie dup

cartea de identitate;

1

specializ rii sale.

3. dou

poze 3/4 recente;

4. cererea de înscriere (se preia în momentul înscrierii la secretariat);
5. taxa de înscriere, pentru candidat, ii care nu sunt la prima sust, inere a lucr rii de disertat, ie.

• Condit, ii de înscriere




situat, ia s, colar

încheiat

pe cele 4 semestre de studiu;

taxele de s, colarizare achitate la zi (dac

este cazul);

• Informat, ii necesare
1. titlul lucr rii (în cazul lucr rilor scrise în limba englez , se cere titlul atât în român , cât s, i în englez );
2. numele s, i titulatura cadrului didactic coordonator s, tiint, ic.

3.3

•

Predarea lucr rii de disertat, ie la secretarii de comisie
Locul s, i data pred rii sunt descrise în Sect, iunea 2.

• Condit, ii de înscriere
1. Candidatul trebuie s

se  înscris anterior atât la secretariatul facult t, ii, cât s, i on-line pe site-ul

DEPINFO;
2. Lucrarea trebuie s

cuprind

3. Lucrarea trebuie semnat

foile de început cu format impus;

atât de c tre absolvent, cât s, i de c tre cadrul didactic coordonator s, tiint, ic.

Candidatul nu poate preda lucrarea de disertatie f r acordul cadrul didactic coordonator, exprimat implicit prin semnarea lucr rii!
,

4. Lucrarea trebuie s

cuprind

declarat, ia semnat

a candidatului privind originalitatea cont, inutului;

5. Pe coperta 3 trebuie lipit un plic cu un CD/DVD, care s
codul surs

6. Lucrarea se pred
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cont, in

textul lucr rii, iar dac

e cazul,

aferent;
într-un singur exemplar secretarilor comisiei de sust, inere a disertat, iilor.

Procedura de sustinere a lucr rii de disertatie
,

4.1

,

Informat, ii generale

Sust, inerea lucr rii de disertat, ie se va face conform planic rilor as, ate la as, ierul catedrei de lâng

sala M04

s, i pe site-ul Web al departamentului, cu o zi înaintea sust, inerii.
Timpul alocat ec rui student este, în principiu, de 1520 minute, organizat astfel:

• 1015 minute:
• 5 minute:
Durata exact

prezentarea oral

a lucr rii de disertat, ie;

r spunsuri la întreb rile comisiei.
a prezent rii se va as, a împreun

cu planicarea sust, inerilor corespunz tor ec rei comisii

de sust, inere a lucr rilor de disertat, ie.
Pentru o bun

4.2

desf s, urare a programului de sust, inere, student, ii trebuie s

respecte procedura de mai jos.

Desf s, urarea prezent rii
serie de prezent ri trebuie s e prezenti în sal cu 30 minute
înaintea începerii seriei respective, pentru a-si copia prezentarea pe calculatorul dedicat prezent rilor.
Nu se accept prezent ri de pe alte calculatoare!

1. Tot, i student, ii planicat, i pentru o anumit

,

,

2. Fiecare student trebuie s

e prezent în sal

cu cel put, in 20 minute înainte de începerea prezent rii sale,

pentru cazurile în care cineva lipses, te sau prezent rile anterioare dureaz

mai put, in decât este prev zut

în planicare.
3. Studentul care urmeaz

la prezentare trebuie s

aib

preg tite 5 copii ale sintezei lucr rii sale, pentru a

le furniza secretarului de comisie înaintea începerii prezent rii.
4. Dac

exist

articole publicate de candidat, se va aduce o copie a acestora, dac

lucr rii de disertat, ie.

2

ele nu sunt deja anexate

5. Prezentarea trebuie s
6. Studentul trebuie s

5 minute

cu

4.3

se încadreze în timpul alocat, altfel studentul va  oprit înainte de terminarea ei.

e atent la semnaliz rile secretarului de comisie, care va indica timpul r mas înainte

s, i respectiv

1 minut

de expirarea celor 10 minute alocate prezent rii.

Elaborarea s, i structura prezent rii

Prezentarea lucr rii de disertat, ie trebuie s
acceptate pentru prezentare sunt

PDF

s, i

e în format electronic s, i se va face pe video proiector. Formatele

PowerPoint.

800 x 600,

Rezoluµia de proiectare va  de

pentru

compatibilitate.
Prezentarea trebuie s

se concentreze cu prec dere asupra particularit t, ilor abord rii din lucrare s, i a

contribut, iilor aduse de autor.
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Norme de elaborare a lucr rii de disertatie
,

Limba de redactare a lucr
la aceast

limba român

rii de disertat, ie este

, folosind caractere cu diacritice. Except, ie de

regul , doar pentru lucr ri scrise în limba englez , se poate face

directorului Departamentului Calculatoare.

Student, ii trebuie s

tariatul Departamentului Calculatoare. Cererea trebuie s
lucr rii în limba englez

s, i s

e semnat

în acest sens o cerere la secre-

motivele obiective care justic

redactarea

atât de c tre studentul masterand, cât s, i de c tre cadrul didactic

coordonator. Ca principiu general, se accept
are cel put, in un articol în limba englez

cont, in

doar cu aprobarea explicit a

depun

redactarea lucr rilor în limba englez , în cazul în care autorul

pe tema lucr rii de disertat, ie, publicat în perioada studiilor masterale.

Documentat, ia de prezentare a lucr rii de disertat, ie trebuie s

respecte urm toarele

caracteristici tehnice

de redactare:

•

minimum 50 de pagini (exceptând anexele)

•

tipul caracterelor:

•

dimensiunea caracterelor: 12 pt.

•

distant, a dintre rânduri: 1 rând

•

ecare capitol începe pe pagin

•

La tehnoredactarea lucr rii de disertat, ie se vor folosi modelele furnizate pe site-ul catedrei la adresele:




nou

sau similar (pot  folosite set rile implicite din Latex s, i MS Word);

impar

(pagina din dreapta a lucr rii tip rite deschise)

http://cs.utcluj.ro/csd/pics/diploma/template-master-doc.zip, pentru formatul

doc,

http://cs.utcluj.ro/csd/pics/diploma/template-master-latex.zip, pentru formatul

• Atent, ionare.
l

Times New Roman

Paginile de cap t cu format impus trebuie s

e organizat

LaTex.

se încadreze, ecare, în câte o pagin

separat , chiar dac , din diferite motive, în modelele furnizate nu v

Documentat, ia trebuie s

respectiv

s, i pe

apare as, a.

conform urm toarei structuri, respectând ponderile recomandate:

1. Partea 1, maxim 30%: introducere, obiective s, i specicat, ii, stadiul actual în domeniu, considerat, ii teoretice;
2. Partea 2, minim 70%: prezentarea proiectului, rezultate teoretice s, i experimentale, concluzii;
3. Bibliograe;
4. Articole publicate, ca anexe, dac
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este cazul.

Recomand ri referitoare la tip rirea lucr rii de disertatie
,

•

Se recomand

tip rirea s, i legarea lucr rii în format de tip revist , cu copert, i din carton alb, nu foarte

gros. Evitat, i, pe cât posibil stilul vechi cu copert, i groase s, i litere sclipitoare (aurite).

•

Listarea se va face fat, -verso, cu except, ia foilor de început care se listeaz

doar pe o fat, .

Nu este

obligatorie listarea color.

•

Coperta trebuie s

respecte formatul publicat pe site-ul catedrei. Urm toarele câmpuri sunt editabile s, i

programul de studiu (i.e. specializarea urmat
anul sust, inerii. Modelul editabil de copert se

trebuie modicate sau completate corespunz tor:

, ex. TIE,

IC etc.),

g ses, te la

autor, titlul lucr rii, coordonator

s, i

adresele:
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•

coperta_master_romana.pdf, pentru lucr rile scrise în limba român , respectiv
coperta_master_engleza.pdf, pentru lucr rile scrise în limba englez .

Sinteza lucr rii

NU trebuie legat

împreun

cu documentat, ia lucr rii, ci va  predat

separat secretarului

de comisie în ziua sust, inerii lucr rii.

Director departament
Prof.dr.ing. Rodica Potolea

Secretari comisii
s.l. dr. ing. Negru Mihai
s.l. dr. ing. Anca Marginean
conf. dr. ing. Viorica Chifu
s.l. dr. ing. Mihaela Ordean
s.l. dr. ing. Anca Ciurte
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