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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-

Regulamentului UTCN privind organizarea s, i desf s, urarea
examenelor de nalizare a studiilor pentru ciclul I si II , pentru anul universitar 2020/2021.

zarea sust, inerii disertat, iei se face conform

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 sesiunea Iulie 2021

29 iunie



6 iulie 2021

- înscrierea on-line pe WebSINU (Sistemul Informatic al UTCN), descris

29 iunie



6 iulie 2021

(pân

lucr rii, descris

9 IULIE 2021
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la ora

23.59), doar online

în Sect, iunea 3.1

- predarea lucr rii de disertat, ie s, i a sintezei

în Sect, iunea 3.2.1

- sust, inerea

fat,

în fat,

a lucr rii de disertat, ie, descris

în Sect, iunea 4

Procedura de înscriere pentru sustinerea lucr rii de disertatie
,

,

ATENT
, i avea nevoie de adresa de e-mail pentru contul institut
, ional DidaTec (contul Oce365). Dac
, IE: Vet
nu v-at, i activat acest cont, v

rug m s

facet, i acest lucru cât mai din timp, urmând pas, ii descris, i la adresa:

http://o365.utcluj.didatec.ro/Home/Licensing .
Pentru a putea participa la una din sesiunile de sust, inere a lucr rii de disertat, ie, ecare masterand trebuie
s

urmeze pas, ii urm tori:

3.1

Înscrierea on-line pe site-ul WebSINU al UTCN

• Adresa Web:

https://websinu.utcluj.ro/InscriereLicenta

• Informat, ii necesare
1. Titlul lucr rii.

Titlul trebuie scris f r

diacritice. În cazul lucr rilor scrise în limba 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:

Fiecare absolvent se va înscrie la comisia asociat

specializ rii sale.

• Condit, ii de înscriere
 situat, ia s, colar

încheiat

pe cele 4 semestre de studiu;

 taxele de s, colarizare achitate la zi (dac

• Observat, ie:

este cazul).

Candidat, ii care nu sunt la prima înscriere pentru sust, inerea lucr rii de disertat, ie trebuie s

achite taxa de înscriere (se pl tes, te la casieria Universit t, ii sau online) s, i s
de plat

pe e-mail, la adresa fried_julianna@yahoo.com.

1

trimit

o copie dup

dovada

3.2
3.2.1

Predarea lucr rii de disertat, ie s, i a sintezei la secretarii de comisie
Predarea online (obligatorie)

• Data pred rii

este descris

• Modalitatea de predare:

în Sect, iunea 2.
Lucrarea de disertat, ie s, i sinteza lucr rii se vor preda online folosind platforma

Moodle a departamentului Calculatoare (https://moodle.cs.utcluj.ro/).
creat, i un cont pe aceast

platform

Pentru aceasta, trebuie s

v

(în cazul în care nu avet, i deja).

 Codul necesar înrol rii în cursul creat (enrolment key ) pentru predarea online a lucr rilor va 
comunicat prin intermediul s, elor de an s, i a cadrelor didactice coordonatoare.

 Adresa: Disertat, ii 2020/2021 (toate programele de master)
 Înc rcarea urm toarelor resurse solicitate se va face în sect, iunea numit

Predarea lucr rilor de

disertat, ie (Sesiunea Iulie 2021), pe activit t, ile s, i în modul descris mai jos:
1. Documentat, ia complet

a lucr rii de disertat, ie  se va înc rca lucrarea de disertat, ie complet

în

semnat de masterand (lucrarea trebuie s cuprind foaia 2 s, i declarat, ia
de autenticitate privind originalitatea cont, inutului, care sunt incluse în s, ablon, ambele cu semn tura olograf a masterandului). (Observat, ie: obligatoriu, semn tura informat PDF,

trodus

în document trebuie s

e cea original

unui mouse sau pe un touchscreen!) Dac

a dvs., nu o semn tur

exist

realizat

cu ajutorul

articole publicate de absolvent, se vor anexa s, i

acestea. Cerint, e privind s, ierul:

∗

Numele s, ierului trebuie s

e de forma specializ_nume_pren_disertatie_completa.pdf .

În cazul în care avet, i mai multe prenume, trebuie incluse toate, separate de '_'. Specializarea
se trece prin prescurtare (IVA, IS, SISC etc.)

∗

Textul din interiorul PDF-ului trebuie s

poat

 extras în mod automat, deci trebuie s

selectabil s, i copiabil. În mod particular, nu se accept

e

documente scanate, în care paginile de

text sunt imagini (eventual exceptând paginile cu semn turi). Documentele PDF obt, inute cu
set rile implicite din Microsoft Word, Libre Oce sau LaTeX sunt compatibile cu sistemul
de vericare a plagiatului.

∗

Se poate înc rca un s, ier PDF sau o arhiv

ZIP care cont, ine s, ierul PDF. În oricare din

situat, ii, s, ierul înc rcat nu poate dep s, i 30 MB

∗

Fis, ierul PDF trebuie s
s

dep s, easc

aib

maximum 800 de pagini. Dimensiunea s, ierului PDF nu trebuie

100 MB. În cazul in care s, ierul PDF dep s, es, te 30 MB dar e sub 100 MB,

se poate arhiva în format ZIP s, i se poate înc rca pe Moodle arhiva obt, inut , dar arhiva nu
poate dep s, i 30 MB.
2. Documentat, ia lucr rii de disertat, ie f r

dului s, i f r

∗

semn turi s, i f r

PDF, f r
articolele publicate.

disertat, ie complet

în format

Numele s, ierului trebuie s

declarat, ie  se va înc rca lucrarea de

pagina cu semn turi, f r

declarat, ia masteran-

e de forma specializ_nume_pren_disertatie_fara_semnaturi.pdf .

În cazul în care avet, i mai multe prenume, trebuie incluse toate, separate de '_'.

∗

Cerint, ele referitoare la s, ierul PDF (text selectabil, num r maxim de pagini, dimensiunea
s, ierului s, i arhivarea (dac

e necesar)), sunt aceleas, i ca mai sus.

3. Sinteza lucr rii de disertat, ie  se va înc rca sinteza în format PDF.

∗

Numele s, ierului trebuie s

e de forma specializare_nume_prenume_sinteza.pdf . În cazul

în care avet, i mai multe prenume, trebuie incluse toate, separate de '_'.
4. Introducere informat, ii  se vor introduce urm toarele informat, ii:

∗

Numele s, i prenumele complete, împreun

cu init, iala tat lui (as, a cum apare în carnetul de

student s, i în sistemul informatic)

∗
∗

Contul de DIDATEC
Num rul de telefon (opt, ional) - se recomand

introducerea num rului de telefon mobil pentru

a se putea lua leg tura rapid cu masterandul în eventualitatea unor probleme tehnice.

∗

Numele profesorului coordonator

• Condit, ii de predare a lucr rii
1. Masterandul trebuie s
2. Lucrarea trebuie s

se  înscris anterior on-line pe site-ul

cuprind

websinu.utcluj.ro

foile de început cu format impus s, i s

.

respecte formatul impus de

s, ablonul pus la dispozit, ie online pe site (Studii de masterat - sesiunea de absolvire iulie 2021)
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3. Lucrarea trebuie semnat
4.

doar de c tre masterand.

Masterandul nu poate preda lucrarea de disertat, ie f r acordul cadrului didactic coordonator. Acordul de predare s, i sust, inere a lucr rii de disertat, ie va  transmis de c tre
coordonatori secretarilor de comisii pân în data de 6 iulie 2021.

5. Lucrarea trebuie s

cuprind

foaia 2 s, i declarat, ia (incluse în template) cu semn tura olograf

a

masterandului privind originalitatea cont, inutului!

3.2.2

Predarea lucr rii tip rite s, i a sintezei (în sesiunea din iulie 2021 NU se predau lucr rile
s, i sinteza în format tip rit)

• Locul, data s, i ora pred rii lucr rii:

nu e cazul

• Condit, ii de predare a lucr rii:
1. Candidatul trebuie s

se  înscris anterior on-line pe site-ul

websinu.utcluj.ro si s
,

 predat online

lucrarea s, i sinteza lucr rii
2. Lucrarea tip rit

trebuie s

includ

toate elementele lucr rii predate online (inclusiv semn turile),

precum s, i coperta (conform modelului de copert

de pe site)

3. Pe coperta 3 (coperta spate, în interior) trebuie lipit un plic cu un CD/DVD care s
lucr rii, iar dac

e cazul, codul surs

4. Lucrarea se pred

• Predarea sintezei:

4

cont, in

textul

aferent

într-un singur exemplar secretarului comisiei de sust, inere a disertat, iei

se va face în momentul sust, inerii, în 5 exemplare

Procedura de sustinere a lucr rii de disertatie
,

4.1

,

Desf s, urarea online a sust, inerii

În cazul desf s, ur rii online, examenul de disertat, ie se va desf s, ura în timp real, în fat, a comisiei de examen, prin
intermediul platformei Microsoft Teams care va permite transmiterea, recept, ionarea simultan

(în direct) s, i în-

registrarea de cont, inut audio-video (conform Art. 3 din HOTRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAT
, IE
Nr. 45 din 28.04.2020).
Sust, inerea lucr rii de disertat, ie se va face conform planic rilor as, ate online pe site-ul Web al departamentului (Studii de masterat - sesiunea de absolvire iulie 2021), cu o zi înaintea sust, inerii. În cadrul planic rii se
va specica link-ul de acces pentru vizionarea sust, inerilor publice, pentru ecare specializare.
Timpul alocat ec rui masterand 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 timpului alocat 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
1.

desf s, urare a programului de sust, inere, masteranzii trebuie s

respecte procedura de mai jos:

Prezentarea trebuie s se concentreze cu prec dere asupra particularit t, ilor abord rii din
lucrare s, i a contribut, iilor aduse de autor!

2. Tot, i cei planicat, i pentru o anumit

serie de prezent ri trebuie s

e disponibili on-line în platforma

Microsoft Teams pe team-ul dedicat sust, inerii disertat, iilor aferente specializ rii proprii,

autenticat, i

cu credent, ialele proprii Didatec, cu cel put, in 30 minute înainte de ora planicat

pentru primul

absolvent.
3. Absolvent, ii vor avea camera Web preg tit , s, i o vor porni doar în momentul sust, inerii lucr rii. Camera
va trebui s

r mân

pornit

pân

la sfârs, itul sust, inerii proprii.

4. Fiecare absolvent va  legitimat pe baza c rt, ii de identitate pe care trebuie s-o prezinte la început comisiei
folosind camera Web.
5. Pentru a face vizibil

prezentarea pentru membrii comisiei, absolvent, ii vor putea partaja ecranul (Share

-> Desktop ), vor putea partaja direct prezentarea PowerPoint (Share -> PowerPoint ), sau vor partaja
fereastra cu prezentarea (Share -> Window, s, i se alege fereastra corespunz toare).
6. Sust, inerea în varianta online a examenului de disertat, ie se înregistreaz
în parte s, i se arhiveaz

la nivel de facultate (conform Art.

ADMINISTRAT
, IE Nr. 45 din 28.04.2020)
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integral, pentru ecare absolvent

4 din HOTRÂREA CONSILIULUI DE

7. Prezentarea trebuie s

se încadreze în timpul alocat, altfel absolventul risc

s

e oprit înainte de termi-

narea ei.
8. Absolventul trebuie s

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

5 minute s, i respectiv 1 minut înainte de expirarea timpului alocat prezent rii.

4.2

Desf s, urarea sust, inerii fat,

în fat,

Sust, inerea lucr rii de disertat, ie se va face conform planic rilor as, ate online pe site-ul Web al departamentului
(Studii de masterat - sesiunea de absolvire iulie 2021), cu o zi înaintea sust, inerii.
Timpul alocat ec rui masterand 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 timpului alocat 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

desf s, urare a programului de sust, inere, masteranzii trebuie s

respecte procedura de mai jos:

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

1. Tot, i masteranzii planicat, i pentru o anumit

2. Fiecare masterand 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. Dac

exist

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

ele nu sunt deja anexate

lucr rii de disertat, ie.
4.

Prezentarea trebuie s se concentreze cu prec dere asupra particularit t, ilor abord rii din
lucrare s, i a contribut, iilor aduse de autor!

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

600,

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

PDF s, i PowerPoint. Rezoluµia de proiectare va  de

800 x

pentru compatibilitate.

6. Prezentarea trebuie s

se încadreze în timpul alocat, altfel masterandul va  oprit înainte de terminarea

ei.
7. Masterandul trebuie s

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

5 minute s, i respectiv 1 minut înainte de expirarea minutelor alocate prezent rii.
NOT: Student, ii care particip

în alte t, ri la programe internat, ionale sau prezint

o dovad

medical

valid

cu acordul pres, edintelui comisiei.
Absolventul aat într-o astfel de situat, ie va trebui s trimit pe adresa de mail Iulia.Costin@cs.utcluj.ro, pân
în 6 iulie, dup caz, dovada medical sau documentul pe baza c ruia particip la programul respectiv, s, i s
c

nu se pot prezenta zic la sust, inerea disertat, iei, pot sust, ine on-line

ment, ioneze c
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solicit

s

sust, in

lucrarea online.

Norme de elaborare a lucr rii de disertatie
,

Limba de redactare a lucr rii de disertat, ie este limba român , folosind caractere cu diacritice. Except, ie de
regul , doar pentru lucr ri scrise în limba englez , se poate face doar cu aprobarea explicit a
directorului Departamentului Calculatoare. Student, ii trebuie s depun în acest sens o cerere la secrela aceast

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

s, i s

e semnat

Ca principiu general, se accept
articol în limba englez

cont, in

motivele obiective care justic

redactarea

atât de c tre masterand, cât s, i de c tre cadrul didactic coordonator.

redactarea lucr rilor în limba englez , în cazul în care autorul are cel put, in un

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

•

dimensiunea caracterelor: 12 pt.
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•

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 departamentului (pe

nou

impar

(pagina din dreapta a lucr rii tip rite deschise)

pagina unde se g ses, te prezentul document).

• Atent, ionare.
l

Paginile de cap t cu format impus trebuie s

se încadreze, ecare, în câte o pagin

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

Documentat, ia trebuie s

e organizat

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.

Alte cerinte
,

•

Lucrarea va cuprinde obligatoriu declarat, ia (inclus

în s, ablon) semnat

a masterandului privind origina-

litatea cont, inutului.

NU trebuie inclus

•

Sinteza lucr rii

•

În plus, pentru lucrarea tip rit :

în documentat, ia lucr rii, ci va  înc rcat

ca s, ier separat.

 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 trebuie modicate sau completate corespunz tor: programul de studiu (i.e. specializarea urmat ,
ex. IVA, TIE, SISC etc.), absolvent, titlul lucr rii, coordonator s, i anul sust, inerii. Modelul editabil
de copert

se g ses, te pe site-ul departamentului (pe aceeas, i pagin

web cu acest document), atât

pentru lucr rile redactate în limba român , cât s, i pentru cele în limba englez .

Director departament

Secretari comisii

Prof.dr.ing. Rodica Potolea

s, .l. dr. ing. Ion Giosan
s, .l. dr. ing. Marcel Antal
s, .l. dr. ing. Ciprian Opris, a
as. ing. Zoltan Czako
s, .l. dr. inf. Iulia Costin
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