
 

Analiza examenului de disertaţie 
Sesiunea septembrie 2019 

Specializările: MD, MMFAE, MTI, MVMMD  

 

 

În cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică, Universitatea Ovidius din Constanţa, examenul de 

disertaţie, sesiunea septembrie 2019, specializările: Matematică Didactică (MD), Modelare 

Matematică ȋn Finanţe şi Analiză Economică (MMFAE), Modelare şi Tehnologii Informatice (MTI), 

Medii Virtuale Multi-Modale Distribuite (MVMMD), s-a desfăşurat în data de 10 septembrie 2019, 

sala AB1. Comisia de disertaţie a fost formată din următoarele cadre didactice: 

 

Preşedinte: Conf. dr. Raluca VERNIC 

Membri: Conf. dr. Eugen PETAC  

   Lect. dr. Cristina ŞERBAN 

Secretar:  Asist. drd. Anata-Flavia IONESCU 

 

Înscrierile s-au desfăşurat în zilele de 5 iunie (două ore pe zi) şi 6 iunie (cinci ore pe zi), după un 

program anunţat. Actele pe care absolvenţii trebuie să le prezinte la înscriere (postate pe site-ul 

facultaţii la adresa http://math.univ-

ovidius.ro/default.aspx?cat=Academic&subcat=Masterat&item=Documente) 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 şi 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. 

 



În promoţia 2019, au fost 14 absolvenţi ai specializării MD, dintre care 4 s-au înscris la examenul 

de disertaţie, 9 absolvenţi ai specializării MTI, dintre care 2 s-au înscris la examenul de disertaţie, 

şi 11 de la MVMMD, dintre care 3 s-au înscris la disertaţie. De asemenea, s-au mai înscris un 

absolvent al specializării MD din promoţia 2018, un absolvent al specializării MVMMD din 

promoţia 2018 şi un absolvent al specializării MMFAE din promoţia 2014. 

 

Examenul a constat dintr-o singură probă orală – Susţinerea lucrării de disertaţie. 

 

Toţi cei 12 studenţi au promovat examenul de disertaţie. Distribuţia notelor este prezentată în figura 

de mai jos: 

 

 

18 septembrie 2019 Preşedinte: Conf. dr. Raluca Vernic 

  

 Secretar: Asist. drd. Anata-Flavia Ionescu 
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