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PROGRAMAREA SUSŢINERII DISERTAŢIEI (invatamant postuniversitar - Masterat) 

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2015 
- ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ (IFR)- 

ATENŢIE:  
• Fişa de evaluare care conţine acordul coordonatorului pentru depunerea lucrării şi nota propusă trebuie să fie prinsă 

în lucrare. ( Fişa de evaluare care conţine acordul coordonatorului pentru depunerea lucrării şi nota propusă trebuie 
să fie prinsă în lucrare, acest document se regăseste pe site: 
http://comunicare.ro/sustinere_licente_disertatii.php 

• La secretariat nu vor fi primite, pentru depunere, lucrari fara fisa completata si semnata de profesorul coordonator. 
• Termenul fixat pentru depunerea  lucrărilor de absolvire (29.06-01.07.2015) nu poate fi depăşit, indiferent de 

motivaţie. În această perioadă, programul Secretariatului este între 10.00-14.00. 
• La depunerea lucrărilor, studenţii  trebuie să fie integralişti (se verifică notele din catalogul virtual) şi să aibă taxele 

de şcolarizare achitate integral pe toţi anii de studiu (aceste date se verifică la Departamentul Taxe). 
• Taxa pentru susţinerea disertatiei este de 200 lei, se achită în contul facultăţii RO 52 CITI 0000 0008 25076018 la 

orice sucursală CEC (nu se fac plăţi la casieria Şcolii) şi se depune în copie odată cu lucrarea. 
• Declaraţia privind originalitatea şi respectarea drepturilor de autor trebuie să fie prinsă în lucrare  (a doua pagină 

după titlu) şi în format electronic pe CD, acest document se regăseşte pe site: 
http://www.comunicare.ro/planificare_activitati/licenta_disertatii/Anexa_decizie_plagiat.pdf 

 
3 noiembrie -28 noiembrie 2014 Depunerea cererii de înscriere la disertaţie pentru sesiunea iunie-iulie 2015 cu 

semnătura cadrului didactic coordonator (sau acordul dat prin e-mail, printat în 
format print screen, tip poză). 

22-26 iunie 2015 Prezentarea lucrărilor de diplomă profesorului coordonator în vederea obţinerii 
acordului scris si a notei propuse. 
Semnarea fişei de lichidare de către departamentele specificate în formular.  
Fişa de lichidare se poate descărca de aici 

29 iunie - 1 iulie 2015 Predarea lucrărilor de diploma se face la Secretariatul ID din Bucuresti în trei 
exemplare (două tipărite cu acordul scris al conducătorului ştiinţific şi unul pe CD), 
copie după chitanţa de achitare a taxei de disertatie - 200 RON, copie legalizata 
certificat de nastere, copie legalizata certificat de casatorie, copie legalizata diploma 
de licenta, copie BI/ CI si 2 fotografii ¾ 
Absolvenţii din afara Bucureştiului pot trimite lucrările şi actele 
aferente prin poştă, curier, etc. cu confirmare de primire data limită a 
poştei fiind 29.06.2015. 
ATENŢIE! 
Nu se iau în calcul lucrările incomplete sau care ajung la 
Secretariat mai târziu de 29.06.2015 

3 iulie 2015 Afişarea graficului de susţinere 
8-10 iulie 2015 Susţinerea disertaţiilor conform graficului afişat în  03  iulie 2015 

 
 
 

Decan, 
Conf. univ. dr. Nicoleta Corbu 
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