Facultatea de Matematică şi Informatică

Înscrierea online la Examenul de Disertatie
Sesiunea Iunie 2020
Conform Procedurii privind verificarea antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor, inscrierea se face in 2 etape:
 15.06‐16.06.2020 Etapa I: Inscrierea pentru verificare antiplagiat a lucrarilor de disertatie
 19.06‐20.06.2020 Etapa a II‐a: Inscrierea cu lucrarea in forma finala, insotita de Raportul privind avizul
coordonatorului (si de restul documentelor)
Important! În data de 17.06.2020 Secretariatul FMI va trimite fiecărui secretar de comisie lista candidaților care au
dreptul de a se înscrie la examen, pe baza datelor primite de la serviciile/departamentele din universitate, necesare
pentru eliberarea fișei de lichidare. Secretarul de comisie va trimite spre postare pe pagina web a FMI această listă.
În cazul în care un absolvent nu se regăsește în această listă, acesta va demara demersul de remediere a situației,
deoarece in caz contrar nu are dreptul sa se inscrie la examen. Absolventii din promotiile anterioare vor trimite in
datele de 15.06‐16‐06.2020 un e‐mail catre secretariatul FMI prin care isi exprima intentia de a se inscrie la
examenul de disertatie sesiunea 2020, pentru a putea fi verificata situatia eliberarii fisei lor de lichidare.
Documente necesare înscrierii online:
 pentru Etapa I – se trimit prin e‐mail coordonatorului lucrarii
1) Fişierul PDF al lucrării functional si neparolat, precum si aplicatia (daca e cazul)
2) Declarație de autenticitate, semnata de catre student_Anexa 2 (in format PDF)
 pentru Etapa a II‐a
– se trimit prin e‐mail la adresa c.george@365.univ‐ovidius.ro
1) Lucrarea de disertatie in forma finala (in format PDF), precum si aplicatia (daca este cazul)
2) Fisa de înscriere ‐ Anexa 1a (in format PDF)
3) Declarație de autenticitate, semnata de catre student_Anexa 2 (in format PDF)
4) Declaratia de conformitate, semnata de catre absolvent_Anexa 3 (in format PDF)
5) Fisa de identificare digitala ‐ Anexa 4a, in format TXT
6) Raportul privind constatarea originalitatii întocmit şi semnat de către profesorul coordonator_Anexa 5 (in
format PDF)
7) Copie dupa dovada achitarii taxei de inscriere la examenul de disertatie, in cuantum de 500 RON, pentru
toti studenții, cu și fără taxă (in format PDF) (vezi https://www.univ‐ovidius.ro/anunturi/2327‐anunt‐privind‐
achitarea‐taxelor‐de‐catre‐studenti‐prin‐virament‐bancar)
8) Copie Carte de identitate (in format PDF)
9) Copie Certificat naștere (in format PDF)
10) Copie Certificat de căsătorie, dacă este cazul (in format PDF)
11) Declaratie RGPD (in format PDF)
12) Acord privind înregistrarea examenului ‐ Anexa 7 (in format PDF)
13) Declarație pe proprie răspundere privind asumarea obligației de depunere a documentelor în original, la
secretarul Comisiei, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la eliminarea restricţiilor privind adunările
publice, sub sancțiunea nulității examenului de finalizare susținut ‐ Anexa 8 (in format PDF)
Important! In data de 23.06.2020 va fi postata pe pagina web a FMI programarea sustinerilor online de catre
candidatii inscrisi la examenul de disertatie. Platforma pe care se vor desfasura sustinerile este
https://dmpopovici.my.webex.com/meet/dmpopovici

