
EXAMEN DE DISERTAȚIE (online) 
SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL 

ACTIVITĂȚILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
ȘI SPORT  

PROMOȚIA 2021  
18 FEBRUARIE 2022 

ora: 15.00, Online pe platforma Zoom1 
 
Examenul de disertaţie constǎ în:  

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE 
Înscrierea la examen se face prin depunerea unui 
dosar* în perioada: 25.01 – 04.02.2022 
 

Examenul se desfășoară conform  
• REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI 

DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE DISERTAȚIE 
ÎN UEB: www.ueb.ro/regulamente 

• ÎNDRUMARULUI PENTRU EXAMENUL DE 
LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE:  
https://www.ueb.ro/efs/licenta/indrumar%20LICENTA%202021.pdf  

                                                 
1 Prezentarea candidaților se va realiza după o planificare în ordinea alfabetică 



*PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE DIN DOSARUL 
DEPUS LA ADMITERE SE VOR PRELUA URMĂTOARELE ACTE: 
- certificat de naștere fotocopie; 
- certificat de căsătorie sau alt document în cazul schimbării numelui, fotocopie; 
- fotocopie C.I. sau B.I.; 
- diploma de bacalaureat fotocopie; 
- foaia matricolă anexa la diploma de bacalaureat fotocopie. 
- diploma de licență și suplimentul la diplomă/foaie matricolă anexa la diploma de licență, 
fotocopie 
 
SE VA COMPLETA DOSARUL CU URMĂTOARELE ACTE: 
- 2 fotografii color 3/4 ; 
- fotocopie C.I. sau B.I. (după caz) ; 
- fisa de lichidare vizată de compartimentul evidență taxe; 
- chitanța achitare taxa disertație 900 lei; 
- formular fișa înscriere la examenul de disertație; 
- declarație privind autenticitatea lucrării de disertație. 

La înscriere se predă, pe lângă dosarul de absolvent, LUCRAREA DE DISERTAȚIE, 
însoțită de referatul profesorului coordonator (1 exemplar cartonat și 1 exemplar pe CD 
care se va preda coordonatorului). 
 
Examenul se va desfășura online pe platforma Zoom la Universitatea Ecologică din 
București, Adresa: Bd. Vasile Milea nr. 1G, București, tel: 021-316.79.32; fax: 021-
316.63.37; Email: rectorat@ueb.ro; www.ueb.ro/fefs 
 

Masteranzii își vor alege un cadru didactic îndrumator și vor elabora o lucrare de 
disertație.  

Lucrarile de disertație pot fi conduse de cadrele didactice care au desfășurat pe parcursul 
programului de studiu, activități didactice (titulari de curs) la masteratul respectiv.  Cadrele 
didactice asociate/colaboratori vor îndruma lucrări de disertație doar cu tutoriatul cadrelor 
titulare. 
 
 
DECAN, 
Conf. univ. Dr. Ulăreanu Marius Viorel 
 


