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Analiza examenului de disertatie 
Sesiunea iunie 2019 

 
 
Specializarile:  
Modelare si tehnologii informatice 
Medii virtuale multimodale distribuite 
Matematica didactica 
 
 
Descriere 
 

Examenul de disertatie din sesiunea iunie 2019 din cadrul Facultatii de 
Matematica si Informatica, Universitatea Ovidius din Constanta, a fost sustinut in data 
de 25 iunie 2019, la sala CERP. Comisia de disertatie a fost formata din urmatoarele 
cadre didactice 

 
Presedinte: Prof. dr. Constantin Popa  

Prof. dr. Dorin Mircea Popovici 
Prof. dr. Dumitru Popa 

Secretar:  Lect. dr. George Cirlig 
 
Inscrierile s-au desfasurat in zilele de 18, 19 si 21 iunie, dupa un orar anuntat. 

Actele pe care absolvenţii trebuie să le prezintela înscriere (postate pe site-ul facultaţii) 
sunt următoarele: 

 pentru etapa I (înscrierea pentru verificare antiplagiat a lucrărilor de 
finalizare a studiilor): CD conţinând aplicaţia şi fişierul PDF al lucrării, 
funcţional şi neparolat; fişa de identificare digitală (Anexa 4b), în format 
TXT; Declarație de autenticitate, semnată de către student şi profesorul 
coordonator (Anexa 2) 

 pentru etapa a II-a (înscrierea cu lucrarea în forma finală, însoţită de 
Raportul privind avizul coordonatorului); Lucrarea de disertaţie tipărită (1 
exemplar); Fişa de înscriere (Anexa 1b); Declaraţia de conformitate, 
semnată de către absolvent (Anexa 3); Raportul privind constatarea 
originalităţii întocmit şi semnat de către profesorul coordonator (Anexa 5); 
Chitanţă taxă de susţinere 500 RON, în original şi copie (pentru toti 
studenții, cu și fără taxă); copie Fişa de lichidare (formularul se ridică de la 
secretariat); copie Carte de identitate; copie Certificat naștere; copie 
Certificat de căsătorie (dacă este cazul); Declaraţie RGPD. 
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S-au inscris pentru sustinerea examenului de disertatie un numar de 44 de 
studenti, repartizati astfel: 
 

Specializarea Numar studenti 

MTI 2 

MVMMD 6 

MD 4 

 
Examenul a constat intr-o singura proba de sustinere a lucrarii de disertatie. 

Toti candidatii care s-au inscris la examenul de disertatie (de la toate cele 3 sectii) au 
promovat acest examen.  

 
Distributia notelor obtinute de candidati este prezentata in tabelul de mai jos 

 

 
 

 
In concluzie, pe langa notele mari obtinute, candidatii au prezentat in 

general lucrari de disertatie care au inclus contributii personale semnificative. 
In obtinerea acestor rezultate putem sublinia si faptul ca un rol important revine 
indrumatorilor care au urmarit cu atentie procesul de elaborare al lucrarilor dar 
si experientei dobandite anterior (prin finalizarea ciclului de licenta) de catre 
candidati.  

 
 

 
Presedinte comisie: Prof. dr. Constantin Popa  

 
Secretar comisie:  Lect. dr. George Cirlig 


