ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR SPECIALIZĂRII DE MASTER
CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI A FACTORILOR DE
MEDIU
Sesiunea iulie 2022
Data de susţinere a examenului de disertație: 05.07.2022, ora 10.00
Susținerile lucrărilor de disertație se vor face ONSITE.
Înscrierea candidaţilor care provin din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti se face
cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de începerea examenului.
Fiecare absolvent trebuie să depună, în momentul înscrierii, la secretarul comisiei,
într-un dosar plic, următoarele documente:
a) cererea de înscriere (Anexa 12);
b) copie după cartea de identitate;
c) nota de lichidare;
d) pagina cu titlul lucrării (Anexa 8), pagina cu datele iniţiale pentru lucrarea de
disertație (Anexa 9) şi aprecierea conducătorului ştiinţific (Anexa 10).
e) lucrarea de disertație, în format tipărit și în format electronic pe un CD (format PDF
neprotejat, care să permită accesarea textului). Anexele 8, 9 şi 10 din dosar vor fi acceptate
numai dacă acestea sunt completate şi semnate de către absolvent, conducătorul ştiinţific si
directorul de departament.
f) copie după chitanţa privind plata taxei de examinare în cuantum de 200 RON, în
cazul candidaţilor la examenul de finalizare a studiilor proveniţi dintre absolvenţii
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti care repetă examenul sau care nu l-au susţinut în primii
doi ani de la absolvire.
Anexele 8, 9 şi 10 completate şi semnate vor fi incluse şi în lucrarea de disertație.
Anexele 8, 9, 10 și 12 se găsesc pe site-ul facultății TPP - https://tpp.upg-ploiesti.ro/educatie
Transmiterea documentelor se va face numai după ce studentul/ studenta a luat legătura cu
conducătorul științific și a primit în format electronic aprecierea cu semnătura acestuia. Nu se admit

fişiere sau pagini PDF scanate.
Ordinea documentelor din proiectul de disertație va fi următoarea:
• pagina cu titlul lucrării (Anexa 8);
• pagina cu datele iniţiale pentru lucrarea de disertație (Anexa 9);
• aprecierea conducătorului ştiinţific (Anexa 10);
• cuprinsul lucrarii de disertație, urmat de conţinutul acesteia.
Lucrarea trebuie să conțină și un scurt rezumat în limba română și în limba engleză.

Dosarul de înscriere împreuna cu lucrarea de disertație - în format scris și CD vor
fi depuse în format complet la secretarul comisiei (Şef.lucr.dr.ing. Raluca Somoghi), corpul
B, etaj IV, sala BIV3, in data de 30.06.2022, orele 10.00-15.00 si 01.07.2022, orele 10.0015.00. Studenții vor transmite si electronic pe adresa de email a secretarului comisiei de
susținere a examenului de disertație (r.somoghi@gmail.com), forma PDF a lucrarii (forma
pdf a lucrarii trebuie să aibă incluse anexele 8, 9 și 10) și prezentarea Power Point.
Preşedinte comisie,
Conf. dr.chim Mihai Sonia

Secretar comisie,
Şef.lucr.dr.ing.Raluca Somoghi

