..FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE.

.

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE.
DECLARAŢIE
Subsemnatul/subsemnata …………………………………………………………………..............,
absolvent/absolventă a specializării………………………………………………...............................,
promoţia ………………………………, prin prezenta declar pe proprie răspundere că LUCRAREA
DE DISERTAȚIE, cu titlul
…………………………………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………..………............................,
având coordonator ştiinţific pe domnul/doamna …………. ……………………..............................
………………………………………………………………………..... a fost elaborată de mine, ca
rezultat al propriilor cercetări şi documentări.
De asemenea, declar următoarele:
- toate sursele bibliografice utilizate, inclusiv cele de pe internet, sunt indicate în lucrare, cu
respectarea regulilor de evitare a plagiatului sau autoplagiatului;
- toate fragmentele de text reproduse exact, chiar şi în traducere proprie din altă limbă, sunt
redate între ghilimele şi deţin referinţa precisă a sursei bibliografice utilizate;
- în cazul reformulării în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori, am indicat sursa
bibliografică din care m-am inspirat;
- în rezumarea ideilor altor autori, am făcut referire precisă la textul original;
- calculele (dacă este cazul) sunt urmare a unor activităţi proprii, iar comentariile rezultatelor
obţinute sunt originale;
- reprezentările grafice care nu îmi aparţin au indicată sursa bibliografică exactă;
- în cazul în care, în calitate de (co)autor, am publicat și/sau prezentat deja o parte din această
lucrare în cadrul unor manifestări ştiinţifice (congrese, conferinţe, colocvii, mese rotunde) din
ţară sau străinătate, am utilizat autocitarea.
Prin prezenta, îmi asum în totalitate originalitatea lucrării elaborate.
Timişoara, la: _____________
Absolvent(ă),
Numele şi prenumele:
Semnătura:
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DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE.

Declarație
Subsemnatul, ........................................................................................., am luat la cunoştinţă că nicio
parte a lucrării de disertație cu tema ......................................................................................................
................................................................................................................................................................
nu poate fi publicată, reprodusă, stocată într-un sistem de arhivare sau transmisă sub orice formă sau
prin orice mijloace - electronice, mecanice, de fotocopiere, înregistrare sau altele - fără acordul
coordonatorului si permisiunea scrisă a Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de
Vest din Timişoara. În cazul comuncării şi/sau publicării rezultatelor conţinute în lucrare, se
specifică afilierea studentului/absolventului la Universitatea de Vest din Timişoara.
Data,
Semnătură absolvent,
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