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  Senatul Universitar  
  Preşedinte 
 

  nr. 18 din 30 martie 2018 

privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare şi desfăşurare a examenului de 

disertație din cadrul Facultății de Ştiinţe Economice și a Comisiilor de examen  

 
În conformitate cu prevederile:  

▪ Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

▪ Ordinului MENCŞ nr. 6.125 din 20 decembrie  2016 privind aprobarea Metodologiei – cadru de 

organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, modificat prin Ordinul 

Ministrului Educației Naționale nr. 5643 din 12.12.2017 

       Și în baza adresei nr. 7 din 22.03.2018 a Decanatului Facultății de Ştiinţe Economice,  

 
Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

APROBĂ  
în şedinţa din data de 30 martie 2018: 

 
Art. 1. (1) RReegguullaammeennttuull  pprroopprriiuu  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ddeessffăăşşuurraarree  aa  eexxaammeennuulluuii  ddee  ddiisseerrttaațțiiee  llaa  

FFaaccuullttaatteeaa  ddee  ŞŞttiiiinnţţee  EEccoonnoommiiccee  ddiinn  ccaaddrruull  UUnniivveerrssiittăăţţiiii  EEuurrooppeennee  ""DDrrăăggaann""  ddiinn  LLuuggoojj pentru 

absolvenţii studiilor universitare de master, însoţit de normele de redactare a lucrărilor de 

disertație cuprinse în Ghidul de elaborare a lucrărilor de disertație. 

(2) Regulamentul propriu de organizare și desfășurare a examenului de disertație, însoţit de 

normele de redactare a lucrărilor de disertație cuprinse în Ghidul de elaborare a lucrărilor de 

disertație se publică pe site-ul Universităţii şi se aplică începând cu sesiunile de examene de 

finalizare a studiilor aferente promoţiei anului universitar 2017 – 2018 (iulie 2018, septembrie 

2018 şi februarie 2019). 

 

Art. 2. (1) Componenţa CCoommiissiieeii  eexxaammeennuulluuii  ddee  ddiisseerrttaațțiiee organizat în sesiunile aferente 

promoţiei 2017 – 2018 ppeennttrruu  aabbssoollvveennţţiiii  ssttuuddiiiilloorr  uunniivveerrssiittaarree  ddee  mmaasstteerraatt, domeniul de master 

Finanțe, programul de studii MMaannaaggeemmeenntt  ffiinnaanncciiaarr, forma de învățământ cu frecvență din 

cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, este următoarea:  

1. Conf. univ. dr. Melania Elena Miculeac     Preşedinte 

2. Conf. univ. dr. Sorin Blaj       Membru 

3. Conf. univ. dr. Gabriel Ionel Dobrin     Membru 

4. Lector univ. dr. Cosmina Dema Poruţiu     Membru 

     Secretar de comisie: Lector univ. dr. Alina Maria Nistorescu   
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(2) Comisia este valabilă şi pentru absolvenţii promoţiilor anterioare anului curent, de la 

studiile universitare organizate în baza Legii nr. 84/19952 (Managementul administraţiei 

publice). 

 

Art. 3. Componența Comisiei pentru examenul de disertație se va publica pe site-ul universității. 

 

Art. 4. În cazuri de forță majoră, la nivelul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice se pot aduce 
modificări în structura comisiilor de examen. 
 

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică Rectorului UED Lugoj, în vederea emiterii deciziei, precum 

și Facultății de Științe Economice. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE SENATUL UNIVERSITAR, 
 
 

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 




