
EXAMEN DE DISERTAŢIE  

– SESIUNEA IUNIE 2021 – 

 
ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR ANUL 2  

SPECIALIZĂRILE E.P.A. ŞI C.E.A.E.H.K. 
 

CONFORM METODOLOGIEI DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A 

STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 

Înscrierea la examenul de disertaţie, sesiunea iunie 2021, se realizează prin cerere individuală 

depusă personal la Secretariatul Facultăţii de Medicină Veterinară, secretarului de an, cu 

acordul îndrumătorului științific, până vineri 11 iunie 2021. 

 

 
Lucrările de disertaţie [CD cu lucrarea în format word şi pdf + 2 exemplare printate ale 

lucrării (un exemplar pentru bibliotecă și un exemplar pentru cadrul didactic îndrumător)] vor 

fi depuse la Biblioteca Facultăţii de Medicină Veterinară până vineri 11 iunie 2021.  

Al treilea exemplar al lucrării de disertaţie va fi predat secretarului Comisiei de disertaţie în 

ziua susținerii. 

 

Forma electronică (.pdf) a lucrării de disertaţie (fără declarație de autenticitate și fără 

bibliografie) se va transmite prin e-mail Comisiei de disertaţie la adresa 

antiplagiatmaster@gmail.com pentru verificare antiplagiat, până vineri 11 iunie 2021, ora 

19.00. Fişierul va fi denumit cu specializarea (EPA sau CEAEHK), numele de familie, urmat 

de prenume, ambele scrise cu majuscule şi anul (exemplu: EPA_POPESCU_ELENA_2021). 

 

Cadrele didactice îndrumătoare vor ridica personal de la biblioteca FMVB exemplarele 

lucrărilor îndrumate, la o dată stabilită de către Biblioteca FMVB. 

 

Prezentările în format electronic pps, ppt (Microsoft Office PowerPoint) sau pptx 

(Microsoft Office PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016) vor fi expediate la adresa 

disertatiefmvb@gmail.com, până vineri 18 iunie 2021. Fişierul va fi denumit cu 

specializarea (EPA sau CEAEHK), numele de familie, urmat de prenume, ambele scrise cu 

majuscule şi anul (exemplu: EPA_POPESCU_ELENA_2021). 
 

PREZENTAREA ORALĂ TREBUIE SĂ FIE DE MAXIMUM 7 MINUTE ! 
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