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PRECIZĂRI
PRIVIND EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR
LA SPECIALIZAREA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI MEDIA DIGITALĂ
I. Dispoziții generale
1. Examenul de finalizare a studiilor la specializarea de master Comunicare, relații publice
și media digitală constă dintr-o singură probă, și anume prezentarea și susținerea lucrării
de disertație.
2. Necesitatea susținerii şi / sau publicării unei lucrări științifice, conform Hotărârii
Consiliului de Administrație UPT (Adresa nr. 1124 / 23.01.2014) în vederea obținerii la
examenul de disertaţie a unei note mai mari decât 8.
3. Atestarea susţinerii lucrării ştiinţifice se realizează prin:
• Ataşarea lucrării ştiinţifice la lucrarea de disertaţie
• Ataşarea la lucrarea de disertaţie a unei declaraţii prin care se precizează poziția de
unic autor sau coautor al lucrării
• Specificarea unor date privind sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti în cadrul
căreia a fost susţinută lucrarea (denumirea sesiunii, locul şi momentul desfăşurării,
link)
• Ataşarea la lucrarea de disertaţie a unei copii după programul sesiunii de comunicări
II. Precizări privind proba de susţinere a lucrării de disertaţie
1. Susţinerea lucrării de disertaţie are loc în limba română, inclusiv a lucrărilor redactate în
limbi străine, care sunt însoţite de un rezumat în limba română (v. și Metodologia de
finalizare a studiilor la programul de master interdisciplinar Comunicare, relații publice şi
media digitală, www.sc.upt.ro).
2. Susținerea lucrării se desfășoară în faţa unei Comisii de susținere a lucrărilor de disertaţie,
aprobată de conducerea Universității, numită în continuare Comisie.

3. Comisia funcționează şi își exercită atribuțiile în prezența majorității simple a membrilor
acesteia.
4. Secretarul Comisiei afișează programarea susținerii lucrărilor cu cel puțin 3 zile înainte de
data programată pentru susținere.
5. Candidații vor elabora o prezentare sintetică a lucrării cu ajutorul unui suport tehnic (se
poate folosi Microsoft PowerPoint, Prezi sau alt instrument similar). Prezentarea se pune
la dispoziția secretarului Comisiei, conform condițiilor precizate în programarea
susținerii.
6. Candidații se vor prezenta la examen cu cel puțin 60 de minute înaintea orei programate
pentru susținere.
7. Precizări privind desfășurarea prezentării:
• Durata prezentării este de aproximativ 10 minute, conform programării;
• Comisia adresează candidatului întrebări referitoare la conținutul lucrării (5 minute);
în cazul în care consideră necesar, Comisia are dreptul de a prelungi timpul alocat
fiecărui student;
• Candidatul va fi notat cu o notă de la 1 la 10, de către fiecare membru al comisiei
prezent la susținere, pe baza prezentării sintezei lucrării şi a răspunsurilor la întrebări.
8. Recomandări privind prezentarea prin utilizarea suportului tehnic:
• Numărul de slide-uri să fie de 10 până la 15, în funcție de timpul alocat
• Coerența expunerii slide-urilor (slide-titlu, tema lucrării, nume candidat, cadrul
didactic coordonator, 1 – 2 slide-uri cu structura lucrării, slide-uri axate pe conţinutul
lucrării, insistând asupra rezultatelor semnificative ale cercetării, 1-2 slide-uri pentru
concluzie, opţional 1 slide cu principalele surse bibliografice consultate)
• Evitarea aglomerării de text şi / sau imagine pe slide (o idee / un concept pe slide)
• Folosirea graficelor, a tabelelor, a schemelor pentru a facilita înţelegerea (dacă este
cazul)
• Numerotarea slide-urilor
• Evitarea animației în conținutul slide-urilor sau între ele
• Evitarea lecturării informaţiei din slide-uri de către candidat
9. Notarea lucrării de disertație se efectuează după următoarele criterii:
➢ Fişa de evaluare a conducătorului științific (conducătorilor științifici);
➢ Conținutul lucrării (structurarea capitolelor, gradul de independenţă în fundamentarea
teoretică, cunoașterea avansată a subiectului, partea aplicativă, contribuții originale,
gradul de finalizare a temei propuse, gradul de independenţă în elaborarea lucrării);
➢ Modul de prezentare: abilitatea de sintetizare şi claritatea prezentării, folosirea
adecvată a termenilor, calitatea şi relevanţa informațiilor, răspunsul la întrebări
(complet, concis) etc.
➢ Aprecierea asupra susţinerii lucrării ştiinţifice prin care se expun rezultatele cercetării,
în cadrul sesiunii de comunicări științifice studențești

➢ Întrucât lucrarea este de cercetare, comisia va lua în considerare aspectele specifice
(cunoaşterea avansată a subiectului, complexitatea subiectului abordat şi / sau a
instrumentului de investigare, contribuția originală la dezvoltarea sau soluționarea
temei, validarea științifică a rezultatelor etc.). Eventuala publicare a rezultatelor va
atrage după sine mai buna apreciere a lucrării.
10. Nota finală a susţinerii lucrării de disertație este media aritmetică a notelor acordate de
membrii Comisiei, exprimate în numere întregi de la 1 la 10. Deliberararea comisiei cu
privire la stabilirea rezultatelor examenului de licență nu este publică (cf. Regulament
UPT).
11. Problema drepturilor de autor, dacă poate fi asociată unei lucrări de disertaţie, dată fiind
valoarea tehnico-ştiinţifică a acesteia, se soluționează conform reglementărilor în vigoare.
III. Dispoziții finale
1. Media minimă de promovare a examenului de disertație este 6 (șase).
2. Rezultatele examenului de disertație se vor anunța de către comisie tuturor candidaţilor, la
încheierea examenului şi prin afișare la avizierul facultății.
3. În cazul apariţiei unor acte normative noi sau a unor noi reglementări ale conducerii UPT,
prevederile actualelor precizări vor fi modificate sau adaptate corespunzător.
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