
 

 

Eveniment Asigurarea Calității și Integrității în UOC 

Vineri, 7 IUNIE 2019, ora 10.30, Sala Aula B, B-dul Mamaia, nr. 124 

 

INSTRUIRE  

în vederea bunei desfășurări a examenelor de finalizare a studiilor  

– licență, disertație, doctorat – 

 

Departamentul de Strategii Academice și de Calitate va organiza, vineri, 7 iunie 2019, ora 10.30, în 

sala Aula B, bdul Mamaia, nr. 124, o sesiune de INSTRUIRE în vederea bunei desfășurări a examenelor de 

finalizare a studiilor 2018-2019 – licență, disertație, doctorat. 

La această instruire sunt invitate să participe cadrele didactice nominalizate în funcția de secretar al 

comisiilor de licență/disertație, studenții membri în Consiliul Facultății și în Senatul UOC, studenții membri 

ai corpului de experți evaluare internă, personal didactic auxiliar din cadrul Bibliotecii Universitare „Ioan 

Popișteanu” și din Departamentul de informatizare, cu atribuții în arhivarea și publicarea lucrărilor de 

finalizare studii. 

 

AGENDA EVENIMENTULUI 

 

10.30 – 10.45 Primirea participanților și distribuirea materialelor 

10.45 – 11.00 ARHIVAREA ȘI PUBLICAREA în Depozitul Digital Instituțional – instrument 

performant pentru creșterea vizibilității produselor științifice ale studenților 

Conf. dr. Alina BUZATU, Director Biblioteca Universitară „Ioan Popișteanu” 

11.00 – 11.30 Reglementări privind buna desfășurare a EXAMENELOR DE FINALIZARE A 

STUDIILOR – licență, disertație, doctorat. 

1. Regulamentul privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în 

învățământul superior - examene de licență/diplomă și disertație - în cadrul 

Universității „Ovidius” din Constanța; 

2. Procedura operațională privind verificarea antiplagiat a lucrărilor de finalizare a 

studiilor universitare de licență și masterat în Universitatea „Ovidius” din Constanța 

(UOC-PO-12); 

3. Procedura operațională privind arhivarea și publicarea în Depozitul digital 

instituțional a lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență, masterat și 

doctorat în Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC-PO-11)  

Prof. dr. ing. Ionela POPOVICI, Director DSAC, Director proiect CALIOPE 

11.30 – 11.45 Prezentare Tutorial privind realizarea Fișei de identificare digitală a lucrării de licență/ 

proiectului de diplomă/ lucrării de disertație 

Iordachiță Marian și Silviana Ciucă 

11.45 – 12.30 Atelier de lucru. Discuții. 

 


