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                                                                                                                                     Anexa 3 la Procedură operaţională de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea lucrărilor de Disertație 

 

 

 

 

 

Calendar depunere pentru verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea lucrărilor de Disertație ce vor fi depuse în  

sesiune de iarnă an universitar 2022-2023 

 

 

Specializare master 

Etapa I – verificare similitudine Etapa II - verificare similitudine 

Depunere lucrare 

disertație în vederea 

susținerii 

Trimitere 

lucrari către 

secretariat 

Trimitere lucrări 

către comisia de 

evaluare 

similitudine 

Emitere 

rezultate etapa I 

Trimitere 

lucrari către 

secretariat 

Trimitere lucrări 

către comisia de 

evaluare 

similitudine  

Emitere 

rezultate etapa 

II 

Matematică aplicată în științe 

  
17 ÷ 20 ianuarie 

2023 
20 ianuarie 2023 

23 ianuarie 

2023 

02 ÷03 februarie 

2023 
03 februarie 2023 

06 februarie 

2023 

13 februarie  ÷ 17 

februarie 2023 
Analiza și controlul produselor 

agrochimice, farmaceutice și 

cosmetice 

  
Monitorizarea și managemntul 

mediului 

  

17 ÷ 20 ianuarie 

2023 
20 ianuarie 2023 

23 ianuarie 

2023 

02 ÷03 februarie 

2023 
03 februarie 2023 

06 februarie 

2023 

13 februarie  ÷ 17 

februarie 2023 
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Calendar depunere pentru verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea lucrărilor de Disertație ce vor fi depuse în  

sesiune de vară an universitar 2022-2023 

 

 

 

 

Specializare master 

Etapa I – verificare similitudine Etapa II - verificare similitudine 

Depunere lucrare 

disertație în vederea 

susținerii 
Trimitere lucrari către 

secretariat 

Trimitere lucrări 

către comisia de 

evaluare 

similitudine 

Emitere rezultate 

etapa I 

Trimitere 

lucrari către 

secretariat 

Trimitere lucrări 

către comisia de 

evaluare 

similitudine  

Emitere rezultate 

etapa II 

Matematică aplicată în 

științe 

  

24 mai ÷ 25 mai 2023 25 mai 2023 29 mai 2023 
08 ÷09 iunie 

2023 
09 iunie 2023 12 iunie 2023 19 ÷23 iunie 2023 

Analiza și controlul 

produselor agrochimice, 

farmaceutice și 

cosmetice 

  
Monitorizarea și 

managemntul mediului 

  

01  ÷ 02 iunie 2023 02 iunie 2023 05 iunie 2023 
15 ÷16 iunie 

2023 
16 iunie 2023 19 iunie 2023 26 ÷30 iunie 2023 
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Calendar depunere pentru verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea lucrărilor de Disertație ce vor fi depuse în  

sesiune de toamnă an universitar 202-2023 

 

 

Specializare master 

Etapa I – verificare similitudine Etapa II - verificare similitudine 

Depunere lucrare 

disertație în vederea 

susținerii Trimitere lucrari către 

secretariat 

Trimitere lucrări 

către comisia de 

evaluare 

similitudine 

Emitere rezultate 

etapa I 

Trimitere 

lucrari către 

secretariat 

Trimitere lucrări 

către comisia de 

evaluare 

similitudine 

Emitere rezultate 

etapa II 

Matematică aplicată în 

științe 

  

31 august  ÷ 01 

septembrie  2023 

02 septembrie 

2023 

04 septembrie 

2023 

07 ÷08 

septembrie 2023 

08 septembrie 

2023 

11 septembrie 

2023 

18 ÷ 19 septembrie 

2023 

Analiza și controlul 

produselor agrochimice, 

farmaceutice și 

cosmetice 

  
Monitorizarea și 

managemntul mediului 

  

 

 


