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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management 

Departamentul Departamentul de Mecanică şi Tehnologii 

Domeniul de studii Inginerie industrială 

Ciclul de studii Master 

Programul de studii/calificarea Expertiză Tehnică, Evaluare Economică şi Management 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei PREGĂTIREA ŞI ELABORAREA DISERTAŢIEI 

Titularul activităţilor de curs  

Titularul activităţilor practice  

Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare C 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei 

DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare 

DSI 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

Număr de ore pe săptămână 14 Curs - Seminar - Laborator   Proiect 14 

Totalul de ore din planul de învăţământ 196 Curs  Seminar - Laborator   Proiect 196 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 52 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren - 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

Tutoriat  - 

Examinări 2 

Alte activităţi: - 

 

Total ore studiu individual  52  

Total ore pe semestru 250 

Numărul de credite 10 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum • Nu este cazul 

Competenţe • Capacitatea de analiză şi sinteză; utilizarea software Word, Execel, softuri de proiectare; 

identificarea problemelor, gândire inductivă, gândire deductivă. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare  • Dotare laborator, calculatoare, software, acces la bibliotecă. 
 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

• CP1. Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei 

calităţii şi al securităţii şi sănătăţii în muncă pe baza cunoştinţelor din ştiinţele 

• CP2. Utilizarea de aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice 

ingineriei calităţii şi al securităţii şi sănătăţii în muncă. 

• CP3. Proiectarea şi elaborarea documentelor necesare pentru implementarea sistemului de 

management al calităţii şi al securităţii şi sănătăţii şi securităţii în muncă. 

Competenţe 

transversale 
• CT1. Promovarea raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării 

şi autoevaluării în luarea deciziilor. 

• CT2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite paliere 

ierarhice. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al 

disciplinei 

Activitatea de elaborare a lucării de disertaţie are ca obiectiv consolidarea cunoştinţelor 

teoretice şi practice de profil precum şi dobândirea de competenţe în planurile teoretic, 

operativ şi creator: 

• proiectare şi conducere experimente, dezvoltare de modele şi simulări, analiză şi 

interpretare date; 

• identificare, formulare şi rezolvare a problemelor inginereşti; 

• folosire a tehnicilor, deprinderilor şi instrumentelor moderne de măsurare şi calcul; 

• proiectare a unui sistem, componentă sau proces care să satisfacă anumite cerinţe; 

• lucru în echipe multidisciplinare. 
 

8. Conţinuturi 

Aplicaţii (proiect) 
Nr.  

ore 

Metode de 

predare 
Observaţii 

Lucrarea de disertaţie trebuie să cuprindă o componentă conceptuală (40-50%) şi o 

componentă aplicativă, de cercetare (60-50%). 

Lucrarea de disertaţie este structurată pe capitole şi include următoarele elemente 

obligatorii: 

- Copertă şi prima pagină – informaţiile care trebuie să apară pe coperta şi prima 

pagină a lucrării de disertaţie sunt prezentate pe pagina web a facultăţii; 

- Pagina de titlu – se va trece doar titlul lucrării; 

- Rezumatul (Abstract) – redactat în limba engleză, conţine ideile principale care 

pot sintetiza întreaga lucrare şi are drept scop de a suscita interesul pentru tema 

abordată şi de a evidenţia rezultatele obţinute. Rezumatul trebuie să conţină 250-

300 de cuvinte; 

- Cuprins – lucrarea de disertaţie va avea un cuprins care să conţină cel puţin 

titlurile tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol. 

Cuprinsul va fi generat automat de către editorul Word. 

- Introducere – aceasta va conţine: importanţa şi actualitatea temei abordate în 

contextul domeniului mai larg al programului de studii universitar încheiat, pe plan 

internaţional şi naţional; motivaţia pentru alegerea şi studierea temei respective; 

obiectivele generale ale lucrării de disertaţie; elemente relevante privind tema 

abordată (ce se studiază, de ce se studiază, ce rezultate s-au obţinut şi de ce sunt 

aceste rezultate importante, cum pot contribui ele la rezolvarea problemei care s-a 

identificat). Introducerea nu se numerotează ca şi capitol; 

- Capitole – lucrarea de disertaţie va conţine 4-5 capitole (cu un număr mediu de 

10-15 pagini pentru un capitol) numerotate crescător, fiecare putând să aibă, în 

partea finală, o secţiune de concluzii, care să sintetizeze informaţiile şi/sau 

rezultatele prezentate în cadrul acelui capitol. 

Fiecare capitol se poate structura pe subcapitole (nu se recomandă structurarea mai 

detaliată – sub-subcapitol, deoarece lucrarea se fragmentează foarte mult şi îşi 

pierde din coerenţă). 

Concluzii – în această parte a lucrării de disertaţie se regăsesc cele mai importante 

concluzii din lucrare, opinia personală privind rezultatele obţinute, precum şi 

potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată. Concluziile lucrării 

de disertaţie nu se numerotează ca şi capitol. Concluziile sunt ale autorului lucrării 

şi de aceea nu se recomandă folosirea unor citate sau preluarea unor concluzii din 

literatura de specialitate etc. 

- Referinţe bibliografice – acestea reprezintă ultima parte a lucrării şi va conţine 

lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea 

lucrării de disertaţie. Pentru elaborarea unei lucrări de disertaţie se recomandă să 

fie consultate cel puţin 30 de surse bibliografice. De asemenea, se recomandă ca 

aceste referinţe să nu fie mai vechi de zece ani, cu excepţia surselor de mare 

autoritate, care marchează un moment important în istoria temei. Pentru citare se 

recomandă folosirea sistemului Harvard. 

- Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată, care nu se 

numerotează ca şi capitol. Ele conţin informaţii secundare, necesare pentru a 

înţelege mai bine informaţiile prezentate în corpul principal al lucrării. 

196 proiectul, 

lucrări 

practice, 

experimentul 

 

Bibliografie 

1. Conform recomandărilor coordonatorului lucrării de disertaţie. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,  

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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Activităţi practice prin care studentul să se familiarizeze cu aparatura sau standurile experimentale, să efectueze 

pregătirea de echipamente sau aparate cu care să-şi pregătească lucrarea de disertaţie.  

Lucrările de cercetare şi pregătire a proiectului de diplomă se vor desfăşura în bibliotecă, firma sau în 

laboratoarele facultăţii corespunzător temei. 

Studenţii vor avea acces la standurile necesare efectuării lucrărilor practice, staţii de lucru conectate la Internet. 

Studenţii vor avea acces şi la biblioteca laboratoarelor unde pot consulta titluri în concordanţă cu domeniul 

studiat, colecţii de periodice precum şi cataloage de firmă. 
 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Laborator • Respectarea cerinţelor impuse de coordonator. 

• Realizarea unui studiu privind stagiul actual. 

• Realizarea unui model / cercetări aplicative / cercetări 

teoretice. 

Prezentare orală 60% 

• Prezenţă activă la activităţile desfăşurate 

• Originalitatea abordării 

Monitorizare 

Portofoliu 

40% 

Standard minim de performanţă 

 Proiectarea standului / pregătirea echipamentului pentru realizarea cercetărilor experimentale / realizarea documentării. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

27.09.2018 

  

  
 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

24.09.2018 Prof. dr. ing. Dumitru Amarandei 

 
 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

24.09.2018 Prof. dr. ing. Ilie MUSCĂ 

 
 




