Stimati responsabili de programe de masterat,

Planul de învăţământ al anului II masterat prevede pentru semestrul II (terminal) activitatea de "Practică, cercetare şi elaborare disertaţie", evaluată prin calificativ Admis/ Respins (şi echivalentă cu 28 puncte credit). Acest calificativ Admis/ Respins este acordat de către responsabilul programului de masterat în urma primirii din partea conducătorului proiectului de disertaţie a fiecărui masterand a unui document (Anexa 7) prin care se atestă realizarea a minim 50% din activitatea specificată prin Anexa de definire a temei de disertaţie.
Conform ARACIS activitatea de practică la un program de masterat de cercetare este considerată la un total de 150 ore (3 + 2 săptămâni x 30 ore/săptămână) în timpul semestrului IV. Evaluarea activităţii de practică va fi inclusă pe fişa de evaluare a activităţii din semestrul IV (Anexa 7) în mod similar situaţiei de la licenţă, conducătorul proiectului de disertaţie a fiecărui masterand apreciind separat componentele de practică şi respectiv cercetare şi elaborare disertaţie.
Evaluarea activităţii de practică se va realiza pornind de la o dovadă a efectuării acestei activităţi. Acesta însemnă, şi pentru acest an universitar, existenţa a trei posibilităţi:
- masterandul furnizează o adeverinţă prin care o firmă (cel mai probabil firma la care este angajat) atestă efectuarea a minim 90 de ore de practică în perioada 17 februarie - 22 mai 2020 (aceasta corespunde practicii de specialitate; practica pentru elaborare disertatie poate fi realizată integral şi în laboratoarele facultăţii);
sau
- conducătorul proiectului de disertaţie atestă că masterandul a efectuat practica necesară în laboratorul din facultate, specificând laboratorul;
sau
- conducătorul proiectului de disertaţie atestă că masterandul nu a efectuat practica necesară.
Aceste posibilităţi se consemnează în Anexa 7. Trebuie să aveţi în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile legale, este necesară existenţa unui număr minim de masteranzi care să fi efectuat practica în firme.
Catalogul activităţii va fi completat şi semnat de către responsabilul programului de masterat, pe baza fişelor de notare a activităţii masteranzilor ("Anexa 7"). In catalog se va consemna separat, la rubrica "Alte notări" punctajul de la componenta de practică (0 sau 20 puncte) iar la rubrica punctaj examinare finală punctajul de la componenta de elaborare lucrare (între 0 şi 80 de puncte). Promovarea activităţii (generarea calificativului Admis în catalog) se face pentru un total de minim 50 de puncte. In rubrica de observaţii va trebui consemnat faptul că "Alte notări" reprezintă practica. Odată cu catalogul se aduc la secretariat şi Anexele 7 (şi eventualele adevreinţe de practică în firmă) pe baza cărora s-a completat acest catalog.
Masteranzii trebuie să fie informaţi de necesitatea de a prelua această fişă semnată de la îndrumătorul lor şi de a o preda, completată şi semnată, responsabililor de programe de masterat. In lipsa acestei notări responsabilii programelor de masterat vor trece un calificativ "Respins" pentru disciplina "Practică, cercetare şi elaborare disertaţie", ceea ce va duce la ne-înscrierea masterandului în sesiunea de disertaţie iunie 2020.
Disciplina "Practică, cercetare şi elaborare disertaţie" nepromovată se poate reface în regim de restanţă, conform aceloraşi reguli, în sesiunea din luna septembrie.
Fişele completate ar trebui să vă parvina până cel târziu în data de 4 iunie, pentru ca Dvs. să puteţi completa catalogul disciplinei "Practică, cercetare şi elaborare disertaţie" până în data de 5 iunie (sfârşitul sesiunii de restanţe pentru master an II).


Anexa 7
Universitatea “Politehnica” din Bucureşti			
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei			
Departamentul de ______________________________________


Formular de apreciere asupra activităţii din timpul semestrului IV aferentă disciplinei "Practică, cercetare şi elaborare disertaţie"

Titlul proiectului de disertaţie:  
_______________________________________________________
Numele, iniţiala tatălui, prenumele, grupa studentului: 
____________________________________
I. Punctaj la criteriul „Activitate cercetare şi elaborare proiect disertaţie”  [0-80]:  __________
(se apreciază măsura în care studentul a realizat şi finalizat documentarea şi celelalte activităţi pregătitoare şi cercetarea originală stabilită în formularul de definire a temei lucrării de disertaţie)


II. Punctaj la criteriul „Practică de specialitate şi pentru proiect disertaţie”  [0 sau 20]: _______
(se apreciază cu 20 de puncte faptul că absolventul a realizat  şi finalizat contribuţiile practice, originale stabilite în formularul de înscriere la diplomă, corespunzător cazurilor 1 sau 2; se apreciază cu 0 puncte, dacă s-a bifat cazul 3)

	1. Practică realizată la firmă (se atasează adeverinţa)

	2. Practică realizată în facultate, în Laboratorul _________________________________

	3. Fără activitate practică efectuată



III. Punctaj total acordat activităţilor disciplinei "Practică, cercetare şi elaborare disertaţie"  [0-100]: ______
Observaţie: pentru a obţine calificativul „Admis”, punctajul trebuie să fie cel puţin 50.

CONDUCĂTOR LUCRARE DE DISERTAŢIE:	           			   
Titlu Prenume NUME					
(semnătura) _________
Data: ___________


