ANEXA 4b
Fișa de identificare digitală a lucrării de disertație
autor*:""
titlu*:""
facultate*:""
domeniu*:""
specializare*:""
limba*:""
conducator1*:""
conducator2:""
rezumat*:""
termeni_cheie*:""
an*:""
//Atentie! Completati doar liniile de mai sus, care nu sunt precedate de simbolurile //, respectand
indicatiile care urmeaza.
//Liniile precedate de simbolurile // vor fi ignorate de scriptul de import si sunt folosite doar pentru a va
asista in completare.
//Salvati acest fisier sub denumirea MASTERAT_metadate_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume_anulsustinerii-licentei.txt
//Pentru a pastra formatul txt/ANSI folositi pentru editare un editor simplu tip NOTEPAD.
//
//Completarea campurilor urmate de simbolul * este obligatorie (de exemplu: facultate*:"9").
//Completarea campurilor care nu sunt urmate de caracterul * nu este obligatorie (de exemplu:
conducator2:"").
//Completati doar intre ghilimelele duble de la sfarsitul fiecarui camp si nu introduceti ghilimele
suplimentare.
//Nu modificati denumirea sau ordinea campurilor.
//
//Pentru campul facultate introduceti doar numarul corespunzator facultatii (nu si numele complet)
9 este pentru Facultatea de Matematica si Informatica;
//
//Pentru campul limba introduceti doar numarul corespunzator limbii (nu si numele complet) din lista: 1.
romana; 2. engleza; //
//
//Urmariti cu atentie explicatiile de mai jos:
//
//facultate*:"Cifra corespunzatoare facultatii din lista de mai sus"
//domeniu*:"Domeniul de studiu"
//specializare*:"Specializarea in interiorul domeniului de studiu"
//autor*:"Numele Initiala tatalui urmata de punct si Prenumele autorului lucrarii de masterat"
//titlu*:"Titlul lucrarii de masterat"
//limba*:"limba in care este redactata lucrarea"
//conducator1*:"Numele si Prenumele conducatorului stiintific al lucrarii de masterat"

//conducator2:"Numele si Prenumele celui de-al doilea conducator stiintific al lucrarii de masterat, daca
exista"
//rezumat*:"Un rezumat al lucrarii in limba romana ce nu va depasi 2500 de caractere"
//termeni_cheie*:"5 (cinci) termeni cheie ai lucrarii de masterat, in ordinea importantei, delimitati prin
virgula"
//an*:"Anul sustinerii licentei"
//
//
//Urmariti mai jos un exemplu completat:
//
//facultate*:"9"
//domeniu*:"Informatică"
//specializare*:"Modelare și Tehnologii Informatice"
//autor*:"Popescu N. Ioana"
//titlu*:"Aplicatie Android pentru furnizarea traseelor culturale"
//limba*:"1"
//conducator1*:"Ionescu Ion"
//conducator2:""
//rezumat*:"Se va introduce un rezumat a lucrarii ce nu va depasi 2500 de caractere"
//termeni_cheie*:"termen1, termen2, termen3, termen4, termen5"
//an*:"2019"

