FACULTATEA DE HIDROTEHNICA
ORGANIZAREA ACTIVITATII MASTERANZILOR ANULUI II IN SEM IV SI
ELABORAREA LUCRARII DE DISERTATIE

1. In semestrul IV, pentru toţi anii II Masterat (IH, IG, DD) activităţile prevăzute în planul
de învăţământ sunt următoarele:
-

Practică de cercetare – proiectare – 7 ore proiect/săptămână, 15 credite,
formă de examinare: colocviu (cu notă)
Definitivare şi elaborare lucrare de disertaţie – 7 ore proiect/săptămână,
15 credite, formă de examinare: colocviu (cu notă)

TOTAL: 14 ore pe săptămână
2. Cadrele didactice care îndrumă lucrări de disertaţie vor comunica directorului de
departament programul de activitate pentru masteranzii pe care îi are în coordonare
pentru cele 14 ore săptămânale (x 14 săptămăni). Departamentele vor centraliza
aceste date şi le vor transmite la Decanatul Facultăţii de Hidrotehnică până la data de
4 martie 2015
3. Activităţile programate cu masteranzii vor respecta fişele elaborate pentru fiecare
masterat pentru disciplina „Practică de cercetare – proiectare”. Acestea sunt postate
pe site-ul facultăţii.
4. La colocviul de „Practică de cercetare – proiectare” se vor examina cunoştinţele
dobândite de masterand în domeniul de elaborare al lucrării de disertaţie, modul de
însuşire a metodologiei de lucru, a încercărilor, calculelor etc, după caz, modul de
sintetizare a rezultatelor obţinute, lucrul în echipă (dacă este cazul), implicarea
masterandului, respectarea termenelor stabilite de către îndrumător, prezenţa la
activităţile programate etc.
5. Este încurajată implicarea masteranzilor în activităţile de cercetare – proiectare ale
Departamentului, publicarea de articole ştiinţifice pe baza lucrărilor efectuate,
integrarea masteranzilor în echipele de cercetare ale departamentelor, participarea
lor la activităţi ştiinţifice şi tehnice organizate în Departament sau în afara lui.
6. Pentru colocviul aferent activităţii de definitivare şi elaborare a lucrării de disertaţie
se vor avea în vedere modul de elaborare a lucrării, realizarea sintezei bibliografice,
respectarea temei stabilite, modul de redactare, elaborarea prezentării Power Point a
rezultatelor obţinute, prezenţa la activităţile programate etc. Departamentele pot
organiza prezentări prealabile ale lucrărilor de disertaţie elaborate de masteranzi în
scopul evaluării lor.

7. Colocviile vor fi susţinute în ultima săptămână a semestrului.
8. In elaborarea lucrarii de disertatie, masteranzii vor avea în vedere Ghidul pentru
elaborarea lucrării de disertaţie postat pe site-ul facultaţii.
9. Cadrul didactic indrumător al lucrarii de disertaţie va întocmi un referat de apreciere
a activităţii depuse şi a lucrării elaborate de către masterand.
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