
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE CHIMIE 

Programul de master - MASTER DIDACTIC ÎN CHIMIE 

 

EXAMEN DE DISERTAȚIE 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 
 

Calendar examen disertație: 

ÎNSCRIERI: 5 – 9 SEPTEMBRIE 2022 

 

PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA LUCRĂRII DE 

DISERTAȚIE 

LUNI, 12 SEPTEMBRIE 2022, ORA 9:00 
Clădirea Rectoratului, Str. Soseaua Panduri Nr. 90 

 

Înscrierea la examenul de disertație se poate face atât online cât și la secretariatul facultății, 

astfel: 

la adresa de email a secretariatului facultății (chimie.secretariat@g.unibuc.ro) 

sau 

la secretariat: de luni până joi, în intervalul orar 11.00-14.00 și vineri, în intervalul orar 10.00-

12.00.

 

Subiectul email-ului va fi: înscriere disertație_Nume și Prenume absolvent și va 

cuprinde următoarele documente: 

Fișa de înscriere pentru examenul de disertație (inclusiv anexa GDPR) – document atașat. 

Fișa de lichidare, completată și semnată de absolvent – document atașat. 

 

Alte documente necesare pentru înscrierea la examenul de disertație (de regulă, acestea 

există la dosarul studentului): 

Diploma de bacalaureat – copie certificată conform cu originalul existent în dosar (se face 

de către secretariat); 

Diploma de licență – copie certificată conform cu originalul (se face de către secretariat); 

Certificat de naștere – copie legalizată (dacă nu se află la dosar); 

Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă e cazul și dacă nu se află la dosar); 

Copie CI. 

 

 

PRECIZĂRI PRIVIND SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE 

 

Examenul de disertație constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație față în față. 

Candidații vor trimite lucrarea de disertație, în format electronic, pe adresa de email a 

coordonatorului programului de master (delia.popescu@chimie.unibuc.ro), precum și la adresa 

de email a secretariatului facultății (chimie.secretariat@g.unibuc.ro). Lucrarea va fi însoțită de 

declarația de originalitate, de cererea pentru susținerea lucrării de disertație și de prezentarea 

lucrării de disertație în format ppt. 

Declarația de originalitate – document atașat; 

Cererea pentru susținerea lucrării de disertație – document atașat. 

Absolvenții înscriși la examenul de finalizare vor preda lucrarea de disertație tipărită, 

în ziua susținerii, secretarului comisiei. Lucrarea va fi însoțită de declarația de originalitate și 

de cererea pentru susținerea lucrării de licență în original.  
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