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DECLARAŢIE DE ASUMARE A RĂSPUNDERII
Nume şi prenume
student
Email
Disciplină
Tipul lucrării*

Telefon
Număr de
cuvinte/caractere/pagini

Titlul lucrării
Temă individuală
Temă de grup/echipă
Profesor coordonator
Data limită de predare:
Data efectivă a predării:
*
Referat, proiect, eseu, recenzie, studiu de caz, lucrarea de licenţă, lucrare de dizertaţie, etc.
NOTĂ: Temele trebuie predate înainte de data limită. În cazul în care se acordă o prelungire a termenului
limită, aceasta trebuie însoţită de semnătura profesorului coordonator.
Termenul limită se prelungeşte până la data de................................................................
Semnătură prof. coordonator........................................................................................
NOTĂ: Este responsablitatea studentului să păstreze o copie a temei supuse spre evaluare.
Plagiatul constă în folosirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, sau textelor unei alte
persoane şi prezentarea acestora drept creaţie proprie.
Dacă nu există dovezi suficiente care să indice că plagiatul a fost accidental sau neintenţionat, plagiatul
va fi considerat fraudă şi va fi sancţionat conform Art. 62, al. (b) din Regulamentul privind activitatea
didactică pentru studiile universitare de masterat cu exmatricularea fără drept de reînmatriculare în
Academia de Studii Economice din Bucureşti. De asemenea, substituirea de persoană în elaborarea
temelor este considerată fraudă şi este sancţionată ca atare.
Declaraţia studentului:
 Am citit prevederile referitoare la fraudă din Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile
universitare de masterat;
 Prezenta lucrare este originală şi nu a mai fost predată integral sau parţial în cadrul unei alte
discipline/curs/seminar;
 Îmi asum responsabilitatea păstrării unei exemplar din această lucrare;
 Am depus toate eforturile necesare pentru a mă asigura că această lucrare nu poate fi copiată;
 Am luat la cunoştinţă faptul că evaluatorul lucrării, poate transmite lucrarea unui alt membru al
facultăţii în scopul evaluării acesteia sau pentru verificarea respectării drepturilor de autor (în această
situaţie, FAMP îşi rezervă dreptul de a păstra în baza sa de date o copie a lucrării pentru verificări
viitoare);
 Declar pe propria răspundere că prezenta lucrare nu este plagiată.
Semnătură...................................

Data.......................................

NOTĂ: Necompletarea integrală a formularului duce la imposibilitatea evaluării lucrării.

