
 

FACULTATEA DE CONSTRUCTII 

In atenția: 

Studenților Master an II, Coordonatori lucrări de Disertație, Directori Departament, Președinți Comisii 
Disertație, Secretari Comisii Disertație 

Instrucțiuni pentru organizarea sesiunii de comunicări științifice studențești pentru absolvenții de la 
cursurile de Master ale Facultății de Construcții, in vederea elaborării si susținerii unei lucrări științifice 

pentru a putea obține o notă  mai mare decât 8 la examenul de disertație 

Sesiunea de comunicări științifice studențești se organizează la nivelul Facultății de Construcții, Marți 
11.06.2019. Participarea la sesiunea de comunicări este deschisă tuturor studenților din anul II master, de 
la toate specializările. 

Lucrările științifice vor fi predate secretarilor comisiilor pentru disertație, listate (nu si pe suport 
electronic), până cel mai târziu Vineri 7.06.2019 ora 10:00. 

Lucrările vor fi redactate conform instrucțiunilor de editare, pe maxim 8 pagini. Pentru programul de 
master in limba engleză lucrările se editează obligatoriu in aceasta limbă, iar pentru celelalte programe se 
acceptă redactarea in limba română, dar cu un rezumat in limba engleză.  Autori: studentul (prim autor), 
cadrul didactic coordonator si, daca este cazul, orice alți colaboratori, care au contribuit la realizarea 
lucrării (alte cadre didactice, doctoranzi, parteneri din industrie, etc.). 

Lucrările vor fi analizate in vederea acceptării pentru prezentare in sesiunea de comunicări de către 
comisia de disertație aferentă fiecărui program master. Toate lucrările acceptate vor fi colectate de către 
secretarul comisiei respective si vor fi atașate proiectului de disertație in vederea susținerii. 

Comisiile vor transmite programul sesiunii de comunicări științifice pentru a fi postat pe situl Facultății de 
Construcții pana cel mai târziu Luni 10.06.2019, ora 12:00 (la adresa dan.pintea@upt.ro). Programul va 
include numele moderatorului (moderatorilor) sesiunii respective, sala, ora de începere si lista lucrărilor, cu 
autori. 

Moderatorul fiecărei sesiuni se va stabili de către președintele fiecărei comisii,  dintre membrii comisiilor 
respective. In cazul in care se comasează mai multe programe de master in cadrul aceleiași sesiuni, pot 
exista mai mulți moderatori. Lucrările vor fi prezentate in format PowerPoint, in maxim 10 minute, 
alocându-se maxim 5 minute după prezentare pentru discuții. 

 Persoana responsabilă de organizarea sesiunii de comunicări științifice este d-nul Prodecan Prof. dr. ing. 
Sorin Herban.  

Decan 
Prof.dr. ing. Raul Zaharia 
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