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I. Cadru general
1. Regulamentul cu privire la elaborarea i susținerea tezei de licenţă este
elaborat în conformitate cu:
- Legea Învățământului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995;
- Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru
pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I, nr.142 din 07
iulie 2005;
- Planul-cadru pentru studii superioare, aprobat prin ordinul Ministerului
Educa iei, nr. 455 din 03 iunie 2011;
- Ghidul de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat
prin ordinul Ministerului Educa iei al Republicii Moldova, nr. 140 din 25 februarie
2006;
- Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor
superioare de licenţă, aprobat prin ord. Ministeruluiă Educa ieiă ală Republiciiă
Moldova, nr. 84 din 15 februarie 2008;
- Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza
Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ord. MinisteruluiăEduca ieiă
al Republicii Moldova, nr. 726 din 20 septembrie 2010;
- Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior la U.P.S.
„Ion Creangă” din mun. Chişinău în baza Sistemului Naţional de Credite de
Studiu, aprobatălaăşedin aăSenatuluiăăU.P.S.C., proces-verbal nr. 5, din 26 ianuarie
2012;
- Regulamentul cu privire la teza de licență,ă aprobată laă edin aă Senatuluiă
U.P.S.C., proces-verbal nr. 4, din 27 noiembrie 2008;
- Ghidul privind elaborarea şi susţinerea tezelor/proiectelor de licenţă elaborat
în cadrul Proiectului 1444544 Tempus 2008-FR-JPHESă „Deгvoltareaă deă
parteneriateăcuăîntreprinderileădinăRepublicaăMoldova”ă(CEPăUTM,ă2010).
Ghidul stabileşteă prevederiă deă realiгareă iă sus inereă aă teгeloră deă licen în
cadrul U.P.S. „IonăCreang ”ăîn domeniile de formare profesional , la Ciclul I.
Ghidulă esteă adresată studen ilor,ă conduc toriloră iă consultan iloră ştiin ifici,ă
cadrelorădidacticeăşiămembrilorăComisiilorăpentruăsus inerea teгelorădeălicen .
Monitoriгareaăşiăevaluareaăorganiг riiăsus ineriiăteгelorădeălicen ăîn cadrul
U.P.S.ă„IonăCreang ”ăseărealiгeaг ădeăc tre rector, prorectoriăşiădecaniiăfacult ilor
sub egida Consiliului de calitate al universit ii.
Teгaădeălicen ăconstituieăoăcomponent ăimportant ăaăevalu riiăabsolven iloră
de la Ciclulă1ă(Licen )ă iăareădreptăscopăevaluarea competen elor în:
 realizarea cercet riiă tiin ifice;
 integrareaăcunoştin elorăteoreticeăîn procesul de investiga ieă tiin ific ;
 elaborareăaăunorăsolu ii practice specifice domeniului de formare
profesional ;
 interpretarea studiilor de caz.
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Teгaă deă licen ă seă elaboreaг ă înă ultimulă ană deă studii, sub îndrumarea
conduc torului/ă consultantuluiă tiin ific,ă înă corespundere cu domeniul de formare
profesional ,ă direc iileă deă cercetareă teoretic ă iă experimental ale catedrelor de
specialitate. Candida iiăselecteaг ătemaăteгeiădeălicen din listaăpropus de catedra
de profil, la finele anului de studii precedent. Tema aleas ă deă c treă studentă seă
include în Contractul anual de studii.
Se admită laă sus inereaă teгeiă deă licen ă studen ii care au realizat integral
planulădeăînv mсntăşi au acumulat num rul de credite stabilit pentru programul
respectivădeăformareăprofesional .
Teгaădeălicen ăseăelaboreaг ădeăc treăstudent,ădeăregul ,ăînălimbaăromсn ăsauăînă
limbaăînăcareăstudentulă i-aăf cutăstudiile.ă
II. Alegereaă iăaprobareaătemeiătezeiădeălicen ăşiăaăconduc toruluiăştiin ific
Tematicaă teгeloră deă licen ă esteă elaborat ă iă aprobat la catedrele de
specialitate, reflectând aspecte actuale de cercetare în domeniul de formare
profesional .ăTematica seăaprob ăulteriorădeăConsiliulăfacult ii.
Temele aprobate li seăcomunic studen ilor,ăcelătсrziu, la finele penultimului an
de studiiăşi se plaseaг ăpeăaviгierulăcatedrei/facult ii,ăpaginaăWEB a universit ii,ă
fiind reactualizate anual.
Tema teгeiă deă licen ă esteă selectat de student în conformitate cu propriile
intereseă tiin ifice, dinălistaăpropus ădeăcatedraădeăprofil.ăStuden iiăsuntăorienta iăs ă
aleag ătemaădeăcercetareăînăfunc ieădeăaptitudinileăindividuale,ăgradulădeăcunoa tereă
aădomeniului,ădeăperspectivaăcontinu riiăinvestiga ieiă tiin ificeăînăcadrulăCiclului II
- masterat, al Ciclului III – doctorat.
Tematica tezelor de licență poateă aveaă ună caracteră teoretic,ă aplicativă iă
experimental, care presupune: a) un scurt studiu teoretic, de introducere în tema
experimental ă cuă preгentareaă activit iiă experimentaleă şiă aă rezultatelor originale
obţinute;ăb)ămetodologiiănoiăaplicateăînăstudiulădiverselorăno iuniăsauăaăunorăsinteгeă
privindăistoriculăevolu ieiăunorăconcepte,ămetode,ătehnologii,ăteoriiăetc.ăc)ăstudiereaă
modalit ilorăînăcareăanumiteăno iuni/temeăcurriculareăpotăfiăintroduse în demersul
didactică ală lec iei,ă cuă elaborareaă deă materialeă didacticeă (fişeă deă lucru,ă scheme,ă
exerci ii,ăproblemeăetc.).
Tema tezei poate fi:
 Sintetică:ăpuneăînărela ieătermeniiăcheieăaiălucr riiăcareăexprim ădomeniul/ariaă
curricular /disciplina de studiu în care se înscrie lucrarea.
 Descriptivă:ă descrieă rela ia dintreă variabileleă independenteă şi cele dependente
aleăstudiuluiăteoreticăşiăaplicativăîntreprins.
În domeniulăArtelorăteгaădeălicen ăpoateăfi un spectacol, un tablou, un proiect
deă ceramic utilitar ă sauă decorativ , un proiect de amenajare a teritoriului, un
ansambluă deă designă vestimentar,ă lucr riă deă grafic ă deă şevaletă sauă deă grafic ă
sofisticat ,ăunăansambluădeăsinteг ăaăartelorăviгualeă(arhitectur ,ăsculptur ,ăpictur ă
mural ) etc.
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Partea teoretic ăaăteгeiădeălicen ăînădomeniulăArte plastice cuprinde un studiu
aprofundată ală problemeiă abordateă conformă temeiă cercet riiă şiă vaă includeă atсtă
aspectulă teoretic,ă istorică şiă evolutivă ală unuiă genă deă art ,ă precumă şiă analiгaă
procedeelor tehnice, descriereaătehnologiilorătradi ionaleăşiăinovativeăînădomeniulă
respectiv.
Parteaăpractic ăaălucr riiădeălicen ăconstituieăoălucrare, un ansambluădeălucr riă
plasticeă înă diverseă genuriă aleă arteloră plastice,ă precumă şiă realiг riă practiceă înă
domeniul designului (grafic,ăinteriorăşiăvestimentar).ă
Teгaă deă licen ă înă domeniulă tiințe ale educației laă facultateaă Arteă Plasticeă iă
Design va cuprinde examinarea unei metodologii de instruire într-un domeniu
artistic sau cercetareaăunorămetodeăşiăprocedeeădeăelaborareătehnologic .
În caгulă instruiriiă concomitenteă înă dou ă domeniiă înrudite,ă teгaă deă licen ă seă
realiгeaг ăîn domeniulădeăformareăprofesional /specialitateaădeăbaг .
Studentulăareădreptulăs ăînainteгeăpropuneriăpersonaleăşefuluiăcatedreiădeăprofil,ă
conduc toruluiă tiin ific, privind acceptarea propriei teme sau privind reformularea
temeiă teгeiă deă licen , înă func ieă deă preocup rileă personaleă ştiin ifice/didacticeă
specifice,ăcuăimplementareaăreгultatelorăpropriiăob inute,ăaceastaăfiindăexaminat ăşi,ă
dup ăcaг,ăaprobat ălaăşedin aădeăcatedr ăşi la ConsiliulăFacult ii.ă
Pentruă aprobareaă temeiă selectateă iă aă conduc toruluiă tiin ific,ă studentulă
completeaг ăoăcerereălaăcatedraădeăprofilă iăoăpreгint ăşefuluiăcatedreiă(Anexaă1).ă
Temeleă teгeloră deă licen ă iă desemnareaă conduc toriloră ştiin ificiă seă aprob ă
printr-un proces-verbalăînăcadrulă edin eiăcatedrei.ă
Schimbarea/modificareaă temeiă teгeiă deă licen ă iă aă conduc toruluiă tiin ifică seă
admiteă dup ă oă examinareă aă problemeiă înă cadrulă edin eiă deă catedr ,ă doar, cu
acordul (aprobarea)ă efuluiădeăcatedr ă iăaădecanuluiăfacult ii, nu mai târziu decât
cuă3ăluniăpсn ălaăsus inereaăprealabil ăaăteгei.ă
În cazul necesit iiă aprob riiă temeiă schimbate/modificate,ă şefulă catedreiă deă
specialitateă completeaг ă Extrasulă dină procesul-verbal ală edin eiă catedreiă iă
anexeaг ăcerereaăstudentului,ăînăcareăvaăindicaătemaăschimbat /modificat ăaăteгei,ă
cсtăşiă(op ional)ănumeleăconduc toruluiăştiin ificăsolicitat.
Redactareaă temeiă teгeiă deă licen ă seă admiteă doară cuă acordulă efuluiă deă catedr ă
dup ăoăexaminareăaăproblemeiăînăcadrulă edin eiădeăcatedr ăsauăînăcadrulăsus ineriiă
prealabileăaăteгei,ănuămaiătсrгiuădecсtăcuă1ălun ăpсn ălaăsus inereaăfinal ă(public )ăaă
tezei.
III.

Etapa deărealizareă iăsus inereăaătezeiădeălicen

Teгaă deă licen ă repreгint ă oă sinteг ă cuă elementeă deă cercetareă tiin ificopractic , elaborat ă deă sineă st t toră deă c treă studentă subă îndrumareaă
conduc torului/consultantuluiă tiin ific.
Procesulădeărealiгareăaăteгeiădeălicen ăcuprindeătreiăetape:
- PROIECTAREA
- ELABORAREA
- SUS INEREAăPUBLIC ă(prealabil ă iăfinal ).
Realizarea teгeiădeălicen ăseăvaăsupuneăunuiăalgoritmădeăac iuni:
6

PROIECTAREA
 Stabilirea unui Plan calendaristic de realizare a tezei de licență (Anexa 2).
Conduc torulă tiin ificăstabile te,ăde comunăacordăcuălicen iatul, un program de
activitateă careă viгeaг ă etapeleă deă elaborare,ă preгentareă spreă discu ieă iă
verificare a materiei cercetate. În Planul calendaristic de realizare a tezei de
licen , conduc torul tiin ifică confirm ă prină semn tur îndeplinireaă deă c treă
studentă aă sarciniloră prev гuteă pentruă anumiteă etapeă deă elaborareă aă lucr rii.ă
Planul calendaristicădeă realiгareă aăteгeiădeă licen ă completat,ăînso itădeăaviгulă
conduc torului tiin ifică ală licen iatului,ă seă vaă anexaă laă variantaă final ă aă teгeiă
(pentru a fi prezentat comisieiădeăsus inereăaăteгelorădeălicen ).
 Structuraăcercet riiăseăelaboreaг ăcuăacordulăconduc toruluiăştiin ific,ăulterior,ă
odat ăcuădocumentareaădetaliat ălaătemaăabordat , se va întocmi un plan
provizoriu al tezei de licenţă, se vor stabili obiectivele de lucru.
ELABORAREA
 Documentarea tiințifică. Licen iatulă consult ă surseleă deă documentareă
disponibileă(c r i,ădocumente,ăperiodice,ăinternet,ăprospecteăsauăalteăpublica ii,ă
ultimeleă realiг riă şiă evolu iiă privindă temaă abordat ),ă abordeaг ,ă împreun ă cuă
conduc torulăştiin ific,ăinforma iileădinădomeniulădeăcercetareăşiăleăstructureaг ă
logic.ă Suplimentar,ă el/eaă selecteaг ă informa iiă elocventeă pentruă alc tuireaă
ulterioar ăaăbibliografiei;
 Elaborarea aparatuluiăcategorialădeăno iuni, structurarea i redactarea textului
tiințific al capitolului I, conformăcerin elorăpreгentuluiăGhid;
 Culegereaă materialeloră practiceă iă experimentale. Elaborarea i realizarea
experimentului de constatare.
Perioadaăelabor riiăteгeiădeălicen ăincludeăunăstagiu practic care prevede:
- realizarea experimentului de constatare;
- prelucrareaăcantitativ ă iăcalitativ ăaădatelorăexperimentale;
- implementareaăaspectelorăaplicativeăaleălucr rii.
 Elaborareaăşiăpreгentarea capitolului II Analiza, sinteza i prelucrarea datelor
experimentale,ăob inuteăînăcadrulăstagiuluiădeăpractic ădeălicen ;
 Prezentarea conduc toruluiă tiin ific a primei variante integrale a tezei de
licen ăpentruăsus inereaăprealabil ăaăei.ă
SUS INEREAăPUBLIC
Sus inereaă prealabil aă teгeiă deă licen ă areă locă laă catedr ă înă preгen aă
conduc toruluiă tiin ifică iăaăaltorăcadreădidacticeădeăspecialitate,ăcuăcelăpu inăoălun ă
înainteă deă dataă indicat ă pentruă sus inereaă final .ă Studen iiă careă nuă auă reu ită s ă
7

preгinteă teгaă deă licen ă spreă examinareă laă sus inereaă prealabil ,ă nuă seă admită laă
urm toareăetap ădeăsus inereaăaăteгeiădeălicen .ă
• Redactarea finală a tezei de licenţă înainte de copertare.
Conduc torulă tiin ifică ofer ă studentuluiă consulta iiă înă vedereaă complet riiă
şi/sauămodific riiăunorăaspecteăaleălucr rii.
• Imprimarea şi copertarea aădou ăexemplareăaleăteгeiădeălicen .
• Prezentarea/depunerea, în termenul stabilit, a 2 exemplare ale teгeiădeălicen ă
laă catedraă deă specialitate,ă precumă şiă aă versiunii în format electronic a acesteia
(dup ă necesitate)ă conduc toruluiă tiin ifică pentruă aviгare, cuă celă pu ină 10ă гileă
înainteădeăexamenulădeăsus inereăaăteгelorădeălicen ăă iălaăcatedraădeăprofil (pentru
evaluareădeăc treămembriiăComisieiădeăLicen ă iăadmitereălaăsus inereaăfinal ).ă
• Pregătirea discursului i a prezentării pentruăsus inereaăteгeiăînăfa aăComisieiă
deăexaminareăaăteгelorădeălicen .
Susținerea finală a tezei înăfa aăComisieiădeăsus inereăaăteгelorădeălicen .
Laă Facultateaă Arteă Plasticeă iă Design,ă absolven iiă voră sus ineă publică lucr rileă
deălicen ăînăs lileădeăexpoгi ieăsauălaăuniversitate.
IV.ăResponsabilit ileăconduc torului/consultantuluiă tiin ificăprivindă
coordonarea tezeiădeălicen
Conduc toriă aiă teгeloră deă licen ă potă fiă numite cadrele didacticeă titulareă iă
asociate, profesoriă universitari,ă conferen iariă universitariă şi lectori superiori ai
catedreloră deă profil,ă cercet toriă ştiin ificiă deă înalt calificare din institu iile de
cercetare,ăprecumăşiăspecialiştiăpracticieniădeăînalt calificare. Lucrareaădeălicen ă
poateăaveaă iăconsultant ştiin ific.
Cadre didactice abilitate cu dreptul de a conduce elaborarea tezelor de
licen auă dreptulă s ă accepteă sauă s ă refuгe, argumentat,ă coordonareaă tiin ific ă aă
teгeiădeălicen .ăÎnăcaгulăaccept riiătemeiădeăcercetareă iăa activit iiădeăcoordonareă
aăcandidatului,ătitularulăsemneaг ăcerereaălicen iatului.ă(Anexaă1.)
Conduc torulă tiin ificăurm re teărealiгareaăexact ăaăprogramului comun de
activitate,ăindicсnd,ăprinăsemn tur ,ăînăPlanul calendaristic realizarea/nerealizarea
etapei.ă Înă caгulă nerealiг riiă aă dou ă etapeă dină programulă stabilit,ă conduc torulă
tiin ifică aten ioneaг ă despreă acestă faptă efulă catedreiă iă ini iaг ă oă consulta ieă cuă
licen iatul.ăPlanul calendaristic, peăparcursulărealiг riiăteгeiădeălicen , seăp streaг ă
laăcatedr ,ăapoi s ăanexeaг ălaăteгaădeălicen admis ăspreăsus inere.
Conduc torulă tiin ifică esteă înă dreptă s ă nuă admit ă laă sus inereaă prealabil ă
licen iatulă careă nuă aă preгentat,ă dină motiveă neîntemeiate,ă reгultateleă cercet riiă
conformăprogramuluiăstabilit,ăchiarăînăcaгulăpreгent riiăuneiălucr riăelaborate.ă
Conduc torul/consultantulăştiin ific:
- propune tematica tezelor de licență iă argumenteaг ă actualitateaă loră laă
edin aăcatedreiădeăspecialitate;
- monitorizează îndeplinirea deă c treă studentă a Planului calendaristic de
realizare a tezei de licență;
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- recomandă surseleăbibliograficeălaătemaăteгeiădeălicen ;
- consultă licen iatulă înă procesulă deă elaborareă aă teгeiă conformă oraruluiă
consulta iiloră stabilită deă catedraă deă specialitate,ă completсndă Registrulă deă
consulta ii;
- coordonează elaborarea deăc treăstudentăaăstructuriiăteгeiădeălicen ,ă
- dirijeaг ă elaborarea i realizarea programul individual al practicii de
licen ;ă
- evaluează reгultateleăpracticiiădeălicen ;
- verifică expunereaă corect ă iă logic ă aă materieiă tiin ifico-didactice,
corespundereaălucr riiăcerin elorădeăordinăstilistic,ăgraficăetc.ă
- apreciază calitatea con inutuluiăcapitolelorăelaborate,ăpropuneăsugestiiădeă
completareăsauădeăreconsiderareă(dup ăcaг);
- analizează con inutulă înă variantaă final ă aă teгei,ă men ioneaг ă aspecteleă
pozitive/negative;
- scrie Avizul asupraăteгeiădeălicen ăînăbaгaăvarianteiăfinaleăaăteгeiă(Anexaă
6);
- evaluează cuănot ăteгaărealiгat ăconformăFi ei de evaluare (Anexa 7).
Conduc torulă ştiin ifică îndrum ă studentulă peă parcursulă întregiiă perioadeă deă
elaborare a tezei.
Conduc torul/consultantulă tiin ifică nuă esteă înă dreptă s ă impun ă studentuluiă
unele idei neacceptate de acesta,ă luсndă înă calculă faptulă c ă teгaă deă licen ă esteă oă
lucrareă personal , responsabilitatea îiă revineă studentului.ă Viгiuneaă argumentat ă iă
opiniaă conduc toruluiă poateă fiă expus ă înă aviгulă conduc toruluiă cuă indicareaă
problemelorăap ruteăînămersulăelabor rii/realiг riiăteгeiădeălicen .ăÎnăcaгulăînăcareă
conduc torulăştiin ificăvaădepistaăplagieri,ăelăvaăreflectaăacestălucruăînăaviгulăs uăşiă
vaăpropuneăneadmitereaăteгeiălaăsus inere.
V.ăResponsabilit ileă efuluiăcatedreiădeăspecialitateăprivindăelaborareaă iă
sus inerea
tezelorădeălicen
eful catedreiăareăurm toareleăresponsabilit i:
 analiza iă aprobareaă tematiciiă teгeloră deă licen ,ă corelareaă acestoraă cuă
domeniulădeăformareăprofesional ;
 plasareaătematiciiăteгelorădeălicen ăpeăavizierul catedrei de specialitate;
 asigurareaă multidisciplinarit iiă şiă renovareaă anual ă aă temeloră teгeloră deă
licen ;
 monitoriгareaăprocesuluiădeăelaborareăaăteгelorădeălicen ;
 organiгareaă edin elorădeăsus inereăprealabil ăaăteгelorădeălicen ;
 aviгareaătemelorăredactateăaăteгelorădeălicen ;
 examinareaă periodic ă aă Planuriloră calendaristiceă deă realiгareă aă teгeloră de
licen ;
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 analiгaăreгultatelorăsus ineriiăteгelor,ăaăpropunerilorăşiăsugestiilorăpreгentateă
înăraportulăcomisieiădeăsus inereăaăexamenuluiădeălicen ;
 elaborareaă strategiiloră deă sporireă continu ă aă calit iiă redact riiă teгeloră deă
licen .
VI. Responsabilit ileădecanuluiăfacult iiăşiăaleăConsiliuluiăfacult iiă
privindăelaborareaă iăsus inereaătezelorădeălicen
Decanulăfacult iiăşiăConsiliulăfacult iiăsuntăresponsabiliăde:
 aprobareaă tematiciiă teгeloră deă licen ă iă aă conduc toriloră tiin ifici,ă înă baгaă
extraselor din procesele-verbaleă aleă catedreloră iă preгentareaă deciгieiă
Departamentului de Management al Procesului de Instruire;
 asigurareaăplas riiătematiciiăteгelorădeălicen ăpeăpaginaăWEBăaăuniversit ii;
 asigurareaă elabor riiă oraruluiă exameneloră deă licen ,ă inclusivă aă oraruluiă
sus ineriiăteгelor;
 analiгaă rapoarteloră Comisiiloră pentruă examenulă deă licen ,ă preгentareaă
concluгiiloră laă edin eleă Consiliuluiă facult ii,ă elaborareaă strategiiloră deă
sporireăcontinu ăaăcalit iiăteгelorădeălicen ;
 aprobarea spreă publicareă aă teгeloră deă licen ă inedite,ă careă con ină analiгeă
profunde,ăelabor riămetodiceăinovative,ăsolu iiănoi;
 aprobareaă temeloră redactateă aleă teгeloră deă licen ă iă aă conduc torilor
tiin ifici;
 aprobareaă temeloră iă aă conduc toriloră tiin ificiă pentruă studen iiă
restabili i/transfera iădinăalteăinstitu ii.
VII.ăElementeădeăstructur ă iăcon inutăaleătezeiădeălicen
Structurareaăteгeiădeălicen ăseărefer ălaă redareaăcompartimentelor generale
ale investiga ieiă tiin ifice.
Pagina de titlu
Pagin ădeătitluăseăperfecteaг ăconformăAnexeiă3ăşiăvaăcon ine:
 Sigla U.P.S. "IonăCreang "ădinămunicipiulăChi in u;
 denumireaă ministeruluiă deă resortă iă aă institu ieiă deă înv mсntă (Ministerulă
Educa ieiă ală Republiciiă Moldova,ă Universitateaă Pedagogic ă deă Stată „Ionă
Creang ”ădinămun. Chi in u);
 denumireaăfacult iiăşiăaăcatedreiădeăspecialitate;
 denumireaăspecialit ii;ă
 numeleăşiăprenumeleăstudentului;
 temaăteгeiădeălicen ;
 men iuneaă„Teг ădeălicen ”;
 dateă despreă conduc torulă ştiin ifică (nume,ă prenume,ă gradă ştiin ificodidactic);
 loculă(mun.ăChişin u)ăşiăanulăelabor riiăteгeiădeălicen .
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Volumul tezei de licență
Volumulă teгeiă deă licen ă constituieă ccaă 45-60ă paginiă (textulă deă baг ),
bibliografieă iă anexe.ă Cerin eă fa ă deă repartiгareaă num ruluiă deă paginiă peă
compartimenteăaleăteгeiădeălicen :
 Pagina de titlu .......................................................1
 Declara iaăpeăpropriaăr spundereă..........................1
 Listaăabrevieriloră(op ional)ă..................................1
 Cuprins .................................................................1
 Introducere .......................................................... 3 - 4
 Capitolul 1. ......................................................... 17 - 24
 Capitolul 2. ........................................................ 19 – 25
 Capitolul 3. (dup ăcaг)ă......................................
 Încheiere/Concluzii .............................................. 2 - 3
Total pagini ................................................ (cca 45 - 60)
 Bibliografia............................................................ 2 - 3
 Anexe ....................................... (nu mai mult de 1/3 din volumul tezei).
Declaraţia privind asumarea răspunderii
Studentul va semna în original Declaraţia privind asumarea răspunderii
(Anexaă4),ădinăcareăreгult ăc ăteгaăîiăapar ineăşiăsuntărespectateădrepturileădeăautor.
Lista abrevierilor (op ional,ă1ăpagin )
Acronimele/abrevierileă utiliгateă înă textă suntă listateă înă ordineă alfabetic ,ă al turiă
deăsemnifica iaăini ialelorăşiătraducereaăînălimbaăromсn ă(dac ăesteăcaгul).
De exemplu:
ME – Managementăeduca ional
ELA – Educa iaăliterar-artistic
MRU – Managementul resurselor umane
LT – Liceul Teoretic
Cuprinsul (1 pagină)
În Cuprins suntă men ionateă toateă capitoleleă şiă paragrafeleă teгeiă deă licen ,ă
indicându-seăpaginileălaăcareăacesteaăpotăfiăg siteă(Anexaă5).ă
În Introducere (sau Preliminarii) (3 - 4 pagini) se descrie:
 actualitateaăşiăimportan a problemei abordate;
 problema, scopulăşi obiectivele tezei;
 metode,ă tehniciă deă cercetareă utiliгateă înă elaborareaă teгeiă (înă func ieă deă
categoriaădeăteг );ă
 descriereaăsubiec iloră– lot,ăe antion,ăcaгuriă– înăfunc ieădeăcategoriaădeăteг ;
 suportulă tiin ifico-metodică(enumerareaăautoriloră iălucr rilorărelevanteădină
domeniul de cercetare;
 valoarea teoretico-aplicativ ăaălucr rii;
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 sumarul compartimentelor tezei.
Capitolul 1 (1. cuădenumireaăconcret a capitolului respectiv). În baza studierii
literaturii de specialitate,ă seă vaă faceă oă analiг comparativ ă aă situa ieiă existenteă în
domeniu.
Este recomandat ca partea teoretică să cuprindă:
- abord riăaleăconceptelor,ăteoriilor,ăno iunilorărelevanteătemeiădeăcercetare;
- realiгareaădeăanaliгeăcriticeăşi argumentative ale diferitor teorii, concept etc.;
- reviгuireaăunorăidei,ăopinii,ăabord riăexistenteăîn literatura de specialitate;
- preгentareaăunorăinterpret riăpersonaleăşi a unor puncte de vedere proprii etc.
Fundamentarea teoretică trebuieăs demonstreze faptulăc ăautorulăcunoaşteăîn
profunzimeăteoriileăexistenteăînădomeniulăstudiat,ăc este la curent cu cele mai noi
contribu iiă înă domeniuă şiă c ă acesteaă repreгint ă punctulă deă reperă înă organiгarea,ă
desf şurareaăşi semnificareaăpropriilorăcontribu ii.
În acest capitol se va utiliza vocabularul de specialitate, consecven aă în
aplicareaătermenilor,ăconceptelorăşiăsemnifica ia acestora.ăTermeniiătrebuieăutiliгa iă
cuăaceeaşiăsemnifica ieăpeăparcursulăîntregiiălucr ri.
Parteaă teoretic ă seă încheie cu formularea concluгiilor,ă careă argumenteaг ă
scopul iă obiectiveleă cercet rii. Obiectivele şiă scopulă trebuieă s derive logic din
analiгaăcritic a literaturiiădeăspecialitate.ăRa iunea acestei p r iăaălucr riiăconst ăîn
asigurarea fundamentului teoretic-explicativ al demersurilor aplicative, astfel
p r ile teoreticeăşiăpracticeăaleălucr riiăalc tuiesc un sistem.
Capitolul 2 (2.ă cuă denumireaă concret a capitolului respectiv) al tezei de
licen dină domeniulă tiin eă aleă educa iei,ă Psihologie,ă Asisten ă social descrie
cercetareaă experimental iăprelucrarea rezultatelor probelor aplicate, realizate de
student.
Cercetarea experimentală seă extindeă prină func iileă specificeă deă observare,ă
investigare,ăexplicare,ăinterpretareăaăfenomenuluiă tiin ificăstudiată iăimpune:
 preciг riămetodologice;
 analiza
experien ei/practiciiă
educativeă
sauă
aă
aspecteloră
pedagogice/psihologiceă aplicativeă iă alteleă înă corespundereă cuă diverseă
aspecte ale domeniului de cercetare;
 analiгaăcalitativ ă iăcantitativ ăaăreгultatelorăcercet rii;
 propunereaă sugestiiloră iă recomand riloră înă vedereaă solu ion riiă problemeiă
de cercetare.
Capitolul 3 (dup ăcaг).
Încheiere/Concluzii. Se vorăreflectaăsuccint,ăargumentată iăclarămodalit ileădeă
realizare a obiectivelor expuse în Introducere.ă Aceast ă parteă aă lucr riiă trebuieă s ă
cuprind ă reгultateleă cercet riiă cuă privireă laă aspecteleă teoreticeă analiгate,ă
implica iileă practiceă aleă demersuluiă deă cercetare,ă limiteă iă constrсngeri,ă
sugestii/recomand ri.
12

Notă: Concluziile, precum şiăIntroducerea nuăseănoteaг ăcaăunăcapitolăseparat.
Bibliografia indic ăvolumulăşiăcalitateaădocument riiăteoreticeăaăstudentului
(cca 30 surse).ă Înă listaă bibliografic ă voră fiă înserateă doară lucr rileă consultate,ă
indiferentădeănaturaălorăprimar .ăToateăsurseleăcitateăînătextulălucr riiătrebuieăs ăseă
reg seasc ăînălistaăbibliografiei.ă
Bibliografiaă seă întocme teă înă conformitateă cuă Standardeleă Na ionaleă cuă
privireălaăbiblioteconomie,ăinformareă iădocumentare.1
Bibliografia poate include:
 acteănormativeă(Legi,ăHot rсriădeăGuvern,ăregulamente);
 manuale, monografii,ăc r i;ă
 lucr ri,ărapoarteă tiin ifice,ăteгe,ăautoreferate,ăbreveteădeăinven ii;
 lucr riădidactice,ăbroşuri;
 articoleădinăedi iiăperiodiceă(reviste,ăculegeriădeăarticoleăetc.);
 publica iiăelectronice;
 materialeăinstructiveăşiămetodiceăetc.
Numele autorilorăseăpreгint ăînăordineaăalfabetic .
Înăcaгulăreferin elorăbibliograficeădeăpeăInternet,ăseăindic ăadresaădeăInternetă
complet ăcuăpreciгare,ăîntreăparanteгe,ăaădateiăacces riiăadreseiărespective.
Anexe. Anexeleă con ină materialeleă careă potă completaă ideile din teza de
licen ă(figuri,ăgrafice,ătabele,ăetc.),ălaăeleăf cсndu-seăreferin eăpeăparcursulălucr rii.ă
Anexeleănuăseăincludăînăvolumulălucr rii,ăsuntăexpuseăînăordineaăînăcareăsuntăf cuteă
referin eleăînătextulădeăbaг .ăLaăfiecareăAnex ăseăindic ătitlulăşiăsursaădeăundeăaăfostă
preluat documentul respectiv.
În anexe pot fi incluse:
- scheme, tabele, figuri, grile de evaluare,ădescriptoriădeăperforman ;
- proiecte didactice, scenarii,ătexte,ămodeleădeăactivit i;
- documente reglatorii (regulamente, decizii oficiale etc.);
- chestionare,ăfişe de lucru, grile de evaluare;
- procese-verbale;
- date experimentale;
- produseăaleăactivit ii copiilor/elevilor;
- imagini, fotografii etc.
VIII.ăCerin eăfa ădeăredactareaătezeiădeălicen
8.1. Procesarea lucr rii

Bibliografia este elaborată conform Standardul SM ISO 69 :
Informare și documentare. Reguli pentru
prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare StandardulăesteăaprobatăprinăHot rсreaă
Institutului Național de Standardizare și Metrologie nr. 871-ST din 05.04.2012 și pus în aplicare din 30 aprilie 2012.

1
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Teгaă seă proceseaг ă peă calculatoră prină intermediulă redactoruluiă deă texteă
MicrosoftăWord,ăafişareaălaătiparăefectuсndu-se pe hârtie standard A4 (210 x 297),
peăoăsingur ăpagin ăaăfoii.
Textul se tasteaг ă folosindu-se fontul Times New Roman, cu dimensiunea
deă14ăpt.,ăspa iuădintre rânduri – 1,5 intervale, alineat - 15 mm., nivelându-seădup ă
ambele câmpuri laterale: în stânga - 30 mm, în dreapta – 10 mm, sus - 15 mm, jos 25 mm.
Paginarea se începe cu pagina de titlu, pe careănuăseăpuneănum rulăpaginii şiă
seătermin ăcuăultimaăpaginaă(f r ăaăadmiteălipsaăacestoraăsauărepetareaălor); cifra seăindic ăînăparteaădeăjos,ădreapta.ă
Titlurile capitolelor sunt culese cu litere majuscule (bold, centrat), a
paragrafelor – cuă litereă mici,ă înă afar ă deă primaă liter ă (bold,ă centrat).ă Dup ă
denumirea capitolului sau a paragrafului NU se pune punct. Capitolele se
numeroteaг ăprinăcifreăromane,ăiarăparagrafele cu cifre arabe.
Fiecareă capitolă începeă dină pagin ă nou ,ă paragrafeleă urmeaг ă succesiv.ă
Titlurileănuăseăsubliniaг .
Toate tabelele, formulele, figurile (desene, diagrame, figuri, grafice, etc.) se
numeroteaг ,ăindicсndu-seănum rulăcapitoluluiăşiănum rul de ordine ale acestora.
De exemplu, Tabelul 1.2. (adic ,ă tabelulă doiă dină capitolulă întсi).ă Tablele din
capitolul II sunt numerotate în continuare (de exemplu, Tabelul 2.12.).
Denumireaătabeluluiăseăindic ăînăparteaădreapt ădeăsus,ăiarăaăfiguriiă– centrat
jos.ă Formulele/ecua iileă voră fiă centrate,ă iară numerotareaă acestoraă seă vaă plasaă laă
sfсrşitulă rсndului.ă Explica iaă simboluriloră utiliгateă seă preгint ă subă formul ă înă
ordineaăînăcareăeleăurmeaг .ă
TabeleleăşiăfigurileădinăAnexe seănumeroteaг ăluсndăînăconsiderareănum rulă
anexei, de exemplu, Tabelul A 1.2. (tabelul 2 din Anexa 1).
Tabelulăceăocup ămaiămultădeă2/3ădinăpagin ăseăplaseaг ălaăAnexe.
Dac ătabelulănuăpoateăfiăplasatăpeăoăsingur ăpagin ,ăcontinuareaăacestuiaăvaă
începe cuăindicareaă„Continuare. Tabelul 2.1.”ă Denumirea coloanelor, în cazul dat,
nuăseărepet ,ăindicсndu-seădoarănum rulăacestora.
În mod obligatoriu,ă seă utiliгeaг ă litereleă cuă diacriticeă specificeă limbiiă
romсneă( ,ăс,ăî,ăş,ă ăşiămajusculeleălor).
Înainte de semneleă deă punctua ieă (virgul ,ă punct,ă punctă iă virgul ,ă dou ă
puncte, semnul exclam rii,ă semnulă interog rii,ă paranteгe,ă ghilimele nuă seă las ă
spa iu.ă Dup ă semneleă deă punctua ieă seă las ă întotdeaunaă spa iu.ă Dup ă deschidereaă
i, respectiv, înainte de închiderea unei paranteгeă(indiferentădac ăesteăp trat ăsauă
rotund )ănuăseălas ăspa iu.
Nuăsuntăacceptateăprescurt riăaleăcuvintelor.ăPotăfiăutiliгateăabrevierile.
Înă teг ă nuă seă admită însemn ri,ă corec ii,ă contur riă deă litere,ă şters turi,ă pete,ă
ad ug riălaăpagin ăetc.
Notă: pentruă verificareaă gre eliloră deă editareă textulă lucr riiă deă licen ă seă
însereaг ă iăseăselecteaг ăLimbaăRomсn ă[Toolsă– Language – SetăLanguageă...]ă iă
ulterior [Tools – Language – Spelling and Grammer ...].
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Imprimareaă teгeiă peă hсrtieă trebuieă s ă fieă calitativ .ă Literele,ă semnele,ă
formulele,ăfigurileătrebuieăs ăaib ăaceeaşiăintensitateăpeăparcursulărсndului,ăpaginii,ă
lucr riiă înă ansamblu,ă iară indiciiă formuleloră trebuieă s ă fieă liгibili.ă Seă recomandaă aă
tip riăteгaălaăimprimant ălaser.
Teгaă seă leag ă prină copertareă (copert ă cartonat /spiralat )ă înă dou ă (2)ă
exemplare.
Notă: Înătextătrebuieăs ăexisteăreferin ălaătoateătabelele,ăfigurileădinălucrare,ă
precumă şiă laă surseleă bibliograficeă (careă seă specific ă înă paranteг ă p trat ă prină
num rulă deă ordineă dină listaă bibliografic ).ă Înă toateă caгurileă cсndă suntă preluateă
tabele,ă diagrame,ă imaginiă etc.ă seă indic ă sursaă primar ă deă undeă aă fostă preluat ă
informa ia.
8.2. Reguli de citare
Referin eleă bibliograficeă iă cit rileă suntă componente obligatorii pentru orice
lucrareă tiin ific ,ă repreгentсndă ună ansambluă deă dateă prescrise, prezentate
întotdeauna în aceea iă ordineă iă suficienteă pentruă identificareaă uneiă publica iiă
men ionateă într-oă lucrare.ă Bibliografiaă uneiă teгeă deă licen ă con ineă detaliiă aleă
referin elorăbibliograficeăcitateăînătextă(c r i,ăreviste,ăpaginiădeăInternet)ă iătrebuieă
alc tuit ăînăa aăfel,ăîncсtăs ăpermit ăg sireaă iăconsultareaăacestora.
Listaă referin eloră bibliograficeă ă seă amplaseaг ă laă sfсr itul studiuluiă iă seă
întituleaг ă Bibliografie.ă Criteriulă recomandată deă aranjareă aă referin eloră
bibliograficeă esteă ordineaă alfabetic ă aă primuluiă cuvсntă dină referin ă (numeă autor,ă
primulăcuvсntădinătitlu).ăToateăreferin eleăsuntănumerotateăprinăcifreăarabeă(1,ă2,ă3ă
...).ăDac ăunăautorăareămaiămulteălucr ri,ăordonareaăacestoraăînălistaăbibliografic ăseă
faceăcronologic,ăînăordineăcresc toare.ăÎnăcaгulăînăcareăsuntămaiămultădeătreiăautori,ă
în lista bibliografica se va scrie numele primilor trei, iarăceilal iăautoriăseăvorăinsera
sub eticheta et al.
Mai întâi seăordoneaг ăreferin eleăcuăcaractereălatineă(romсne tiă iăstr ine),ăapoiă
cele cu caractere chirilice.
 Num rulă corespunг toră referin eiă înă text trebuie specificat cu cifre arabe în
paranteze p trate careă coincidă cuă num rulă deă ordineă aă referin eiă respectiveă înă
listaă bibliografiei.ă Dac ă seă faceă trimitereă laă uneleă paragrafeă sauă paginiă dină
lucrare,ă acesteaă seă indic ă dup ă virgul .ă Deă exempluă [12,ă p.ă 23,ă 32-35].
Trimiterile pot fi f cute în paranteze rotunde, scriindu-se numele autorului, anul
edi ieiălucr rii sau la subsol.
 Semneleă deă punctua ieă iă spa iileă suntă importanteă într-oă list ă bibliografic ă iă
trebuie urmate întocmai.
 Num rulăcorespunг toră referin eiătrebuieă specificatăînătextă iădac ă seăspecific ă
numele autorului (ex.: Popescu I. [15] argumentează ...).
 Num rulăcorespunг torăuneiăreferin eăbibliograficeătrebuieăspecificatădeăfiecareă
dat ăcсndăreferin aăesteăcitat ăînătext.ă
Dac ă pentruă ună anumită textă seă citeaг ă referin eă multipleă consecutive,ă seă
folose teă cratimaă pentruă aă faceă leg turaă întreă primulă iă ultimulă num r.ă Pentruă aă
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separaă numereă deă referin eă multipleă careă nuă suntă consecutiveă seă folose teă virgulaă
(f r ăspa iuădup ăvirgul ),ădeăex:ă[2-5,7,10].
Loculă num ruluiă referin eiă esteă lсng ă textulă c ruiaă îiă apar ine.ă Caă regul ă
general :ănum rulăreferin eiătrebuieăplasatădup ăvirgul ăsauăpunct.
Preluareaăidentic ăaăuneiăfraгeăsauăparagrafăvaăfiăcitat ăprinăindicareaăinclusivăaă
paginiiă dină sursaă utiliгat ,ă dară siă prină ghilimeleă siă formaă italicaă aă literelor. Se va
utiliza un singur stil de citare bibliografica, cel al APA. Doar în cazul în care sunt
mai mult de trei autori, în text se va scrie numele primilor trei, iar ceilal i autori se
vor insera sub eticheta et al. sau .a.
Atunciăcсndăsursaăcitat ă esteă indirect ,ăadic ă preluat ă deă laăunăaltăautor,ăseăvaă
scrieă numeleă iă ini ialaă prenumeluiă autoruluiă iă anulă publica iei,ă cuă indicareaă înă
paranteze aăautoruluiă iăanuluiăapari ieiăsurseiăindirecteădinăcareăs-a citat.
Pentru sursele preluate de pe Internet, vor fi notate adresele de pagina web. În
bibliografiaăfinal ,ăacesteaătrebuieăsaăseăreg seasc în finalul listei.
Exemple:
Monografii (cărți)
 Vr smaşăT.ăŞcoalaăşiăeduca iaăpentruăto i.ăBucureşti:ăEd.ăMiniped,ă2004,ă362ă
p.2
Contribu ii
... din publicații oficiale
 Legeă privindă dreptulă deă autoră iă drepturileă conexe:ă nr.ă 293-XIII din
23.11.1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2010, nr. 191-193,
p. 7-26.
... din reviste
 V rгaruă E.ă Dificult iă deă înv areă aleă elevilor.ă În:ă Revistaă înv mântului
preuniversitar, 2011, februarie, p. 11-13.
 Barkley R.A. Behaivioral inhibition, sustained attention and executive
functions: constructing a unifying theory of attention deficit hiperactivity
disorder.ăÎn:ăPsвchopharm.ăBull,ă1997,ăvol.ă121,ă№ă1,ăp. 65-94.
... din lucrări științifice, metodice
 PopoviciăD.ăV.ăIntegrareaăşiăincluгiuneaăeduca ionalăşcolar ăaăcopiilorăcuă
deficien e.ăÎn:ăTratatădeăpsihopedagogieăspecial ,ăBucureşti:ăEd.ă
UniversitateaădinăBucureşti,ă2011,ăp.ă1007-1130.
 John P, George SK, Mampilly A. Handbook on Poor School Performance.
În: New Delhi: Central Board of Secondary Education, 2001, p. 50-56.
... din materialele conferințelor, rapoartelor științifice
 Timuşă A.,ă Racuă A.ă Aspecteă programaticeă aleă cercet riiă procesuluiă deă
integrare educa ional ă şiă social ă aă eleviloră cuă deficien e.ă În:ă Problematicaă
educa ieiă incluгiveă înă Republicaă Moldovaă – perspectiveă şiă solu ii.ă Teгeleă
Conferin eiă interna ionaleă ştiin ifico-practice,ă B l i:ă Universitateaă
Pedagogic ădeăStată„AlecuăRusso”,ă2012,ăp.ă230-234.
2

NOT :ăpaginația - opțional.
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8.3.ăPublica iileăWebă iăalteăsurseăelectronice
Includeă softwareă iă surseă Internetă precumă paginiă web,ă revisteă înă formată
electronică iăbaгeădeădate.
Formaă deă baг ă aă cita iiloră urm re teă principiileă listateă pentruă surseleă tip riteă
(carte, articol).
În cazul surselor care se pot modifica este important a specifica data la care
informa iaă aă fostă citat .ă Acestă aspectă seă aplic ă pentruă paginileă webă careă potă
disp reaă sauă careă permită efectuareaă deă modific riă iă pentruă memorвă stikă careă seă
aducălaăгiă iăînădecursul zilei.
Citareaăuneiărevisteăelectroniceăurm re teăproceduraădeăcitareăaăarticoleloră(ex.:ă
Format:ă Autor(i)ă (punctădup ă ultimulă autoră iă unăspa iu).ă Titlulă articoluluiă (punctă
urmată deă ună spa iu)ă Titlulă abreviată ală revisteiă (ună spa iu)ă [serială online] Anul
public riiă(unăspa iu)ă[înăparanteгeăp trateădataă cit rii]ă(punctă iăvirgul ăurmatădeă
unăspa iu)ă Num rulăvolumuluiă (FAR ăspa iu)ă Num rulăpublica ieiă (dou ă puncte)ă
Num rulăpaginilorăsauănum rulădeăecraneăînăparanteгeăp trateă(punctăurmatădeăună
spa iu)ă Adresaă (Availableă from)ă (dou ă puncteă urmateă deă ună spa iu)ă UPLă (dou ă
puncteăurmateădeăunăspa iu):ăadresaăsubliniat ).
Citareăarticolăpublicatăînărevistaăelectronic
 Ex.: Serena C, Pastor FJ, Gilgado F, Myayo E, Guarro J. Efficacy of
Micafungin in Combination with Other Drugs in a Murine Model of
Disseminated Trichosporonosis Antinicrob. Agents Chemother [serial
online] 2005 [accesat 14 martie 2012]; 49:497-502 Avaible from: URL:
http://aac.asm.org/cgi/content/full/49/2/497
Citareaăuneiăc r iăelectronice
 К
а ă . .,ă
аă А. .ă За
аă
х ч
ă а
.ă
М
а,ă 2012.ă [accesat: 3 decembrie 2013]. Disponibil pe Internet:
<http//www.nevromed.ru/consultation/psychology/papers_nps/patpsi/glava_
3_ zaderjki_psihichekogo>.
 Management of agricultural research: A trainig manual [CD-ROM]. Roma:
FAO, 1999. Cerin eădeăsistem:ăWindowsă95/98/ăNT;ă32ăMBăRAM;ă11ăMBă
hard disk space. ISBN 92-5-104251-9.
Pagina Web
În cazul în care autorul (autorii) nu este precizat, titlul va deveni primul element
alăreferin ei.ăEx.:ăFormat:ăAutor(i)ă(punctădup ăultimulăautorăurmatădeăunăspa iu).ă
Titlulă articoluluiă (punctă urmată deă ună spa iu)ă [Online]ă (punctă urmată deă ună spa iu)ă
Anul public riiă (ună spa iu)ă Anulă public riiă [anulă lunaă (abreviat )ă гiua]ă (punctă iă
virgul )ă Num rulă deă ecraneă înă paranteгeă patrateă sauă ă num rulă paginiloră (punctă
urmată deă ună spa iu)ă Availableă fromă (dou ă puncte,ă puncteă urmateă deă ună spa iu)ă
URL:ă(FAR ăspa iu)ăadresaăsubliniat ).
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Notă:

- Num rulă deă ecraneă nu esteă necesar.ă Pune iă ună punctă iă virgul ă iă ună
spa iuă dup ă ceă cita iă dataă dac ă nuă esteă afi ată num rulă deă ecraneă sauă
pagini.
- Dac ă dataă esteă aproximativ ,ă indica iă acestă lucruă prină al turareaă laă
dat ă aă unuiă semnă de întrebareă iă prină inserareaă acesteiaă înă paranteгeă
p trateăEx.:ă[2001?]

Citare pagina Web:
 Colegiul Medicilor din România [online]. [accesat 25 septembrie 2009];
Available from: URL: http://www.cmr.ro .
 Marcussen B. Sinusitis: It goes with the season [online]. Virtual Hospital.
September 2003 [accesat: 28 seprembrie 2011]; [about 2 screens]. Available
from:
URL:
http://www.vh.org/adult/patient/familymedicine/prose/sinusits.html]
8.4.ăReguliădeăstilistic
Teгaă deă licen ă constituieă ună textă ştiin ific,ă careă necesit ă ordonareaă coerent ,ă
logic ăşiăsuccint ăaăideilor.ă
Nuăsuntăpermiseăgre eliăortografice,ăgramaticale,ăstilistice.ă
În elaborareaăteгeiăautorulăvaă ineăcontădeăurm toareleăcerințe ale stilului științific:
1) Textulă lucr riiă vaă con ineă neologisme,ă ă lexică ştiin ifică generală şiă lexic
terminologic propriu domeniului de cercetare. Sinonimele, cuvintele
polisemanticeăşiăceleăcuăsensăfiguratăauăoăutiliгareăredus ăînălucr riădeăacestă
gen.
2) Pot fi folosite substantive formate de la verbe (alegerea, aranjarea,
clasificarea etc.);ă verbeă reflexiveă laă diateгaă pasiv ă cuăsensăimpersonal:ă s-a
elaborat, s-a cercetat etc.;
3) Este obligatoriu pluralul modestiei: folosirea verbelor la persoana I plural
(neînso ită deă noi):ă investiga iaă noastră preгint ă …,ă ă înă urmaă cercet riiă am
stabilit…;ă
4) Seă folosescă construc iiă sintacticeă complexe.ă Înă sintaxaă stiluluiă ştiin ifică
propoгi iaăsimpl ăesteărar .
5) Toate abrevierile utilizate în text sunt explicate în lista de abrevieri.
8.5.ăReguliădeăetic
Teгaădeălicen ăreflect ăintegralămuncaăstudentului.ăToateăsurseleăbibliograficeă
utiliгateă voră fiă men ionateă înă listaă bibliografic ,ă înă caгă contrar,ă studentulă vaă fiă
învinuit de plagiat.
Prinăplagiatăseăîn elegeăînsuşireaăintegral ăsauăpar ial ăaăunei lucr riăştiin ificeă
alc tuite deă altcineva,ă fiindă preгentat ă dreptă crea ieă personal ,ă f r ă indicareaă
autorului.ăRepreгint ăplagiată iăutiliгareaăf r ăcitareăaătabelelorăşiăa figurilor.
NB! Plagiatul în teza de licenţă se sancţionează cu anularea cercetării și cu
notarea negativă.
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IX.ăAdmitereaăpentruăsus inereaătezeiădeălicen
Teгaădeălicen ăsemnat ădeăc treăstudentăşiăconduc torulăştiin ificăseăpreгint ăcuă
10ăгileăînainteădeăsus inereălaăcatedra deăspecialitateăpentruăînregistrareă iăevaluareă
deăc treăComisiaădeăsus inereăaăteгelorădeălicen .ăDataăpreгent riiăteгeiădeălicen ă
seăînscrieăînăPlanulăcalendaristicăprivindărealiгareaăteгeiădeălicen .
Teгaă deă licen ă trebuieă s ă fieă înso it ă de Avizul conducătorului ştiinţific
(Anexa 6); la care sunt anexate:
 Planul calendaristic de lucru privind realizarea tezei de licenţă (Anexa 2);
 Fişa de evaluare a lucrării de licență de către conducătorul ştiinţific (Anexa
7),ăsemnateădeăconduc torulăştiin ificăşiăstudentă(op ional).ă
X.ăSus inereaătezeiădeălicen
Teгeleă deă licen ă admiseă spreă sus inereă suntă preгentateă înă fa aă Comisieiă
pentruă sus inereă aă teгelor/examenulă deă licen ,ă componen aă c reiaă esteă aprobat ă
prin ordinul rectorului U.P.S. ”IonăCreang ”.ăStuden iiăcareănuăauăreu ităs ăpreгinteă
teгaă deă licen ă laă sus inereaă prealabil ă seă admită doară laă sus inereaă exameneloră deă
licen .ă
Orarulă sus ineriiă teгeloră vaă fiă afişată peă Avizierul catedrei de
specialitate/facult iiăşiăpeăpaginaăwebăa universit ii.ă
Conduc torulă tiin ificăpoateăasistaălaăpreгentareaălucr riiăînăfa aăcomisieiădeă
licen .ăSus inereaăteгelorădeălicen ăesteăpublic .
Pentru sus inerea tezei de licen ă seă acord (integral) pсn ă la o or ă
academic (40 min.). Studentului iăseăofer ăpсn ălaă10ăminuteăpentruăpreгentare.ăÎnă
scopulăutiliг riiăeficienteăaătimpuluiăreгervatăpreгent rii,ăseărecomand ăcaăstudentulă
s ăelaboreгeăunăplan de expunere a raportului,ăcareăarăcon ineădateăprivind:
• temaăteгeiăşiăactualitateaăei;
• scopulăşiăobiectivele;
• baгaăştiin ifico-metodologic ;
• reгultateleăcercet riiă(dateăconcrete);
• contribu iaăproprie;
• încheiere.
Dup ăexpunereaăsuccint ăaăteгei,ăstudentulăr spundeălaăîntreb rileămembriloră
Comisieiăpentruăsus inereaăteгeiădeălicen ă iăaăcelorădinăsal .ăR spunsurileătrebuieă
s ăfieăclare,ăsuccinteăşiălaăsubiect,ăiarăstudentulătrebuieăs ădemonstreгeăatсtăoăbun ă
preg tireăgeneral ălaăprofil,ăcсtăşiădocumentareă iăelaborareăaăunorăsolu ii practice
laătemaăteгeiădeălicen .
Examenulă deă licen se desf şoar în s li, cabinete de studii, laboratoare
înzestrate cu materiale necesare pentru solu ionarea probelor practice, prev zute de
programele de studii.
Comunicareaă verbal ă cuă privireă laă teгaă deă licen ă poateă fiă înso it ă deă
ilustrarea în format Power Point a celor mai importante aspecte.
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Prezentarea în Power Point vaă con ineă întreă 10ă şiă 15ă diapoгitiveă (slideuri):
1 slide cuă titlulă lucr rii,ă numeleă absolventuluiă şiă numeleă cadruluiă didacticcoordonator;
1-2 slide-uriăcuătextă(actualitatea,ăproblema,ăobiectul,ăscopul,ăe antionul de
cercetare);
3-6 slide-uriăcuătextă(con inutulădeăbaг ăalăteгei),ătabele,ăfiguri,ăcuăajutorulă
c roraăseăvaăpreгentaărealiгareaăobiectivelorăprinăcon inutulăteгei;ă
1-2 slide-uri pentru concluzii.

Notă: Slide-urile NU voră con ineă preaă multă textă (maximumă 7ă liniiă aă cсteă 7
cuvinteă fiecare),ă iară absolventulă nuă vaă citiă informa iaă deă peă diapoгitiv.ă Seă
recomand ăutilizarea tabelelor, figurilor, imaginilor.
Studentulăvaărealiгaăcomentareaăsuccint ăaăinforma ieiăpreгentateăpeăslide-uri.
XI.ăEvaluareaătezeiădeălicen
Se admit laă sus inereaă teгeiă deă licen studen ii care au realizat integral
planul de înv mсnt şiăPlanulăcalendaristicădeăelaborareăaăteгeiădeălicen .
Teгaă deă licen ă seă sus ineă înă fa aă Comisieiă pentruă sus inereă aă teгeloră deă
licen /ă Comisiaă pentruă examenulă deă licen . Sus inereaă teгeloră deă licen este
public .
Teza de licen se evalueaz în mod distinct cu note, în baza scalei de notare
de la ”10”, la ”1”, nota minim de promovare fiind ”5”.
Decizia Comisiei privind aprecierea teгeiă deă licen ă areă laă baг ă calitateaă
lucr rii,ăconcluгiileăconduc toruluiăştiin ificăînăurmaăevalu riiădeăc treăelăaăpracticiiă
deă licen ă iă aă teгeiă preгentate,ă reгultateleă sus ineriiă finaleă acesteiaă deă c treă
absolvent.
Înă procesulă evalu rii, tezele de licenţă vor fi apreciate după următoarele
criterii:
- realiгareaăstudiului/calitateaă tiin ific ăaăcercet riiăpropriu-гis ;
- con inutulăşiăformaăpreгent rii;
- sus inerea/r spunsurileălaăîntreb rileăComisieiă(discu iileălaăsubiect,ăexperien aă
practic ăpersonal ăetc.)ă(Anexaă10).
Evaluareaăteгeiădeălicen ăesteărealiгat ădeăComisieăprinăaplicareaăuneiăfi eă
(sauă grile)ă deă evaluareă (Anexaă 8),ădup ă careă vaă urmaă completareaă unuiăborderouă
specialădeănotareăaăreгultatelorăevalu riiăfinaleăaăteгelorădeălicen (Anexa 9).
Reгultatulăsus ineriiăteгeiădeălicen ăli seăcomunic ăstuden ilorăînăaceeaşiăгi,ă
dup ăşedin aăComisieiăpentruăexamenulădeălicen .
Notaă final ă aă lucr riiă preгentate/sus inuteă seă vaă calculaă prină aplicareaă
coeficien ilorădup ăurm toareaăăformul :
NF = (0,4*NP) + (0,6*NC)
unde:
NF – notaăfinal ;
NP – notaăconduc toruluiă tiin ifică(fi aădeăevaluareăaăteгeiădeălicen );
NC – notaădat ădeăComisiaădeăsus inereăaăteгelorădeălicen .
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Nota conducătorului tiințific constituieă40șădinănotaăfinal .
Nota Comisiei repreгint ă mediaă aritmetic ă aă noteloră membriloră Comisiei,ă iar
гecimileă dină mediaă aritmetic ă seă voră rotunji,ă conformă regulilor,ă înă folosulă
studentului.
Nota membrilor Comisiei se va constitui din 30% pentruă calitateaă tiin ific ,ă
15% pentru modulă deă preгentareă iă 15ă șă pentruă r spunsurileă dateă deă licen iată laă
întreb rileăComisieiă(Anexaă10).ă
Nota finală acordată în rezultatul evalu rii tezei de licen este determinat de
membrii Comisiei de licen . În cazul diferen elor în evaluare, se va face media
aritmetic a notelor acordate, iar zecimile din media aritmetic se vor rotunji în
folosul candidatului. Notele ob inute de candidat se reflectat în Procesul-verbal al
Comisiei de Licen , carnetul de note şi în Suplimentul la diplom .
Neprezentarea la susţinerea tezei de licenţă este calificat drept nesus inerea
acesteia. Ob inerea unei note mai mici decât „5” la teza de licen este calificat
drept nepromovată.
Înă caгulă cсndă teгaă deă licen ă aă fostă apreciat ă cuă oă not ă subă ”5”, Comisia de
licen ădecideădac ăaceeaşiălucrare,ădup ărectific rileănecesare,ăpoateăfiăpreгentat ă
laă oă sus inereă repetat ă înă sesiunileă ulterioareă sauă esteă necesar ă schimbareaă temeiă
teгeiădeălicen .
Plagierea (copiereaă total ă sauă par ial )ă a teгeiă deă licen ă seă sanc ioneaг ă cuă
anularea examenului. Sus inereaă repetat ă aă teгeiă deă licen ă seă vaă permiteă
studentuluiădoarăînăalt ăsesiuneăaăexamenuluiădeălicen .
Candida iiăcareărecurgălaăfraud ăprinăcopiereaăîntregiiălucr riăsauăaăuneiăp r iăaă
ei, nerespectând normele de trimitereălaăsurs ,ăodat ăceăfraudaăesteădovedit ,ăvorăfiă
elimina iădinăexamen iăînăcaгulăînăcareăauăachitatătaxaădeăsus inereăaăexamenuluiă
de finalizare a studiilor, aceasta nu se restituie.
Înăcaгulădepist riiăunorăacţiuni/tentative de corupţie/corupere, inclusiv trafic de
influen ă sauă manifestareaă deă c treă licen iată aă unuiă comportamentă ceă contravineă
normeloră eticeă şiă moraleă generală acceptate,ă Comisiaă deă sus inereă aă teгeloră deă
licen ,ă înă baгaă documenteloră justificatoare,ă esteă înă dreptă s ă elimineă candidatul
respectivădeălaăsus inere,ăfără dreptul de susținere repetată.
Studentulăareădreptulăs ă contesteă reгultateleă evalu riiăteгeiădeălicen .ăCererileă
pentruă contestareă seă depună înă scrisă laă secretariatulă Comisieiă pentruă sus inereă aă
teгeloră deă licen ,ă înă termen de maximum 24 ore de la comunicarea rezultatelor.
Contest rileăvorăfiăexaminateădeăc treăComisiaădeălicen ăînătermenădeă48ădeăoreădeă
laădepunereăcererii,ăînăpreгen aămembrilorăComisieiădeăsupraveghereăaăexamin riiă
contest rilor,ădesemnateăprinăordinul rectorului U.P.S.C. Comisia pentru examenul
deă licen ,ă dup ă reverificareaă teгeiă deă licen ,ă decideă schimbarea sau nu a notei
prin majorarea sauăprinămicşorareaăacesteia.ăDeciгiaăComisieiăr mсneădefinitiv .
Înă caгulă înă careă studentulă nuă aă sus inută teгaă deă licen ă înă sesiuneaă stabilit ,ă
acestaăareădreptulăs ăoăsus in ărepetat,ădeăcelămultădou ăoriăînădecursulăaă5 ani de la
absolvire, cu suportarea cheltuielilor de examinare, stabilite de U.P.S.C. La a doua
sus inere,ăstudentulăvaăsolicitaăreconfirmareaătemeiăteгeiădeălicen ,ăcuăcelăpu ină6
luni până la începerea examenului de licenţă, prin depunerea cererii pe numele
rectorului,ăaviгat ădeăc treăşefulăcatedreiădeăprofilăşiădecanulăfacult iiărespective.
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Dac ă teгaădeălicen ănuăaă fostăsus inut ăînătimpăsau aăfostăevaluat ănegativădeă
Comisiaădeălicen ,ăsus inereaăeiăseătransfer ăpentruăaltăanădeăstudii, cu permisiunea
deăsus inereănuămaiămultădeădou ă(2)ăori.
Dup ăsus inereăteгeleăseădepoгiteaг ălaăarhivaăuniversit ii.
Parteaă teoretic ă aă teгei deă licen ă elaborate în domeniul Arte plastice se
depoгiteaг ălaăarhivaăuniversit ii,ăiarăparteaăpractic ăseădepuneăînăfondulăplasticăală
facult ii.ă
Lucr rileă practiceă (pictur ,ă grafic ,ă art-obiect, tapiserie, batik etc.) nu
repreгint ălucr riăcuădreptăde autor, întrucât sunt realizate sub îndrumarea cadrelor
didactice ale catedrelor.
Dup ăabsolvireaăfacult ii,ălicen iatulăpoateăs ăparticipeălaăexpoгi iiăcuălucr rileă
practiceă deă licen , doar, cuă acordulă facult iiă şiă avсndă înă calitateă deă coautoră
conduc torulăştiin ific/ artisticăalăteгeiădeălicen .
Bibliografie:
1. Hot rârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor
superioare de masterat, ciclul II: nr. 1455 din 24 decembrie, 2007. In: Monitorul oficial al
Republicii Moldova, 2008, nr. 5-7, p. 23-26.
2. Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de
licen : ordinul Ministerului Educa iei, nr. 84, din 15 februarie, 2008 [online] [accesat: dec.
2011]. Disponibil pe Internet: http://www.edu.md
1. „ABC”-ulă elabor riiă şiă sus ineriiă uneiă teгeă ştiin ifice:ă deă an,ă deă licen ,ă deă masterată /ă
BuгduganăVasile,ăNicoriciăMaria,ăStadnicăStanislavă[etăal];ăUniv.ădeăStată„A.ăRusso”.ă- B l i:ă
Presaăuniv.ăb l ean ,ă2011,ă60ăp.
2. Berciu-Draghicescu A. Metodaă alc tuiriiă uneiă lucr riă tiin ifice [on-line] [accesat: 12 dec.,
2010]. Disponibil pe Internet: http://ebooks.unibuc.ro/istorie/arhivistica/3cap1.htm
3. Bolboac S. D. Ghid pentru realizarea, redactarea şi prezentarea lucr rii de licen . Univ. de
Medicin şiă Farmacieă „Iuliuă Ha ieganu”ă Cluj-Napoca, Catedra de Informatic medical şi
Biostatistic . Cluj-Napoca, 2008, 32p.
4. Dohotaru V., Tentiuc, V., Frunze, O. Elaborarea tezelor de licen şi proiectelor tehnice:
îndrumar metodic. Ch.: Evrica, 2004, 40 p.
5. Dr goi M. Palaghianu C., Nichiforel L. Ghid de elaborare şi redactare a lucr rii de licen la
Universitateaă„ŞtefanăcelăMare”, Suceava, Facultatea de Silvicultur . Suceava, 2009, - 36 p.
6. Eco Umberto. Cum se face o tez de licen : disciplinele umanistice. Craiova: Pontica, 2000,
203p.
7. Ghidăprivindăelaborareaă iăsus inereaăteгelor/proiectelorădeălicen . Coordonator: Ion Bostan.
Elaborat în cadrul proiectului TEMPUS, CEP UTM, 2010, 26 p.
8. Ghidă privindă elaborareaă iă sus inereaă teгeiă deă licen . ASEM, 2010, 31 p. Disponibil pe
Internet: < http://cie.ase.md/images/uploads/materiale/ghid_licenta.pdf>
9. Gortolomei D., Bivol R. Elaborarea Tezelor de licen :ă îndrum ri metodice privind
elaborarea şi sus inerea tezelor de licen la specialit ile economie. Ch., 2004, 32 p.
10. Regulament privind întocmirea,ă redactareaă iă evaluareaă lucr riloră deă licen . Universitatea
Andreiă agunaă Constan a.ă 2009,ă p.ă 7-9. [accesat: 12 octombrie, 2013]. Disponibil pe
Internet:<http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC
4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fse.andreisaguna.ro%2Fupload%2FREGULAMENT_PRIVI
ND_INTOCMIREA_LUCRARII_DE_LICENTA.doc&ei=cQvVUqTxHrGS7AbCj4DgBA&
usg=AFQjCNH3_J__DFhAlvkLNL_pEOy7nNh46g&sig2=RCZXLqxi5DbARWa3X4uzA&bvm=bv.59378465,d.ZGU>
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Anexa 1.
ModelădeăCerereăpentruăaprobareaătemeiătezeiădeălicen ă iăaăconduc toruluiă tiin ific
UNIVERSITATEAăPEDAGOGIC ăDEăSTATă"IONăCREANG "
din municipiul Chi in u
FACULTATEA _____________________________________

CATEDRA _________________________________________

CERERE
Subsemnataă(ul)ă…………………………………………………….…………………………….,
studentaă(ul)ăanul……,ăspecialitateaă………………………………….……………………….…,ă
rogăs ămiăseăpermit ărealiгareaăteгeiădeălicen aăcuătemaă……………..…......................................
…………………………………………………………………………………………………….ă.
Conduc toră tiin ifică……………………………………………………………………………ă.
Dataă…………………………….ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSemn turaă……………………………………

CONFIRMARE

Subsemnataă(ul)ă………………………………………………..………………………………… ,
acceptăs ăfiuăconduc torălaăteгaădeălicen aăaăstudenteiă(ului)ă…………………………………… ,
deălaăanulă….ăspecialitatea………………………………………..……………………………… .
Dataă…………………………………ăăăăăăăăăăăăăăSemn tura………………………………………
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Anexa 2
Model
Plan calendaristic de realizare a tezei de licență
1. Student (a) _________________________________________________________________
(numele şi prenumele studentului)
2.ăTemaăteгeiădeălicen ă

_____
_____

_________________________________________________________________
3. Termenul-limit ădeăpreгentareăaăteгeiădeălicen ălaăcatedr ă_____
4.
Nr.
crt.
1.

________ 20 _____

Etapeleăelabor riiăteгeiădeălicen :
Etapele
Stabilireaăobiectivelorăşiăaprobareaăplanuluiă

Termenul de
realizare

Viza de executare
a coordonatorului

proviгoriuăalăteгeiădeălicen
2.

Studierea surselor bibliografice

3.

Aprobarea planului tezei

4.

Elaborareaăaparatuluiăcategorialădeăno iuni

5.

Culegerea materialelor practice-experimentale

6.

ElaborareaăşiăpreгentareaăcapitoluluiăI

7.

ElaborareaăşiăpreгentareaăcapitoluluiăII

8.

ElaborareaăşiăpreгentareaăcapitoluluiăIIIă(dup ăcaг)

9.

Preгentareaăconduc toruluiă tiin ific a primei
variante integre a tezei pentruăsus inereaăprealabil .
Redactarea variantei finale a tezei

10.
11.
12.

Preгentareaăteгeiădeălicen ăcopertat ălaăcatedr ă iă
conduc toruluiă tiin ificăpentruăaviгareă
Sus inereaăpublic ăaăteгeiădeălicen
Conduc torăştiin ifică
_____________________________

__________________________
(semnătura)
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Anexa 3.
Model a paginii de titlu a tezei de licenţă

MINISTERULăEDUCA IEIăALăREPUBLICIIăMOLDOVA
UniversitateaăPedagogic ădeăStată"IonăCreang "ă
din municipiul Chi in u
Facultatea _______________________________________
Catedra ________________________________________
(Times New Roman, Bold, 14 pt., centrat)
Specialitatea _______________________________
(Times New Roman, Bold, 14 pt., centrat)

Prenumele, numele autorului
(Times New Roman, Bold, 14 pt., centrat)

VALEN ELEăFORMATIVEăALEăAPLICA IILORăMULTIMEDIAă
UTILIZATEăLAăLEC IILEăDEăEDUCA IEăMUZICAL
ÎN CLASELE PRIMARE

(titlul proiectului / tezei - TimesăNewăRoman,ăBold,ă14ăpt.,ăcentrat,ăspa iuăîntreăliniiă– 1,5)

Tez ădeălicen
(Times New Roman, Bold, 14 pt., centrat)

Conduc toră tiin ific:
Ion Ionescu, dr. conf. univ.
(Times New Roman, Bold, 14 pt. dreapta)

Chişin uă- 2014
(Times New Roman, Bold, 14 pt.)
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Anexa 4.
Model de Declaraţie privind asumarea răspunderii
Declara iaăprivindăasumareaăr spunderii
Subsemnatul (a), _______________________________________________________________
absolventăalăFacult iiă___________________________________________________________
aăUniversit iiăPedagogiceădeăStată”IonăCreang ”ădinămun. Chi in u,ăspecialitateaă
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
declarăpeăpropriaăr spundereăc ăteгaădeălicen ăcuătema_________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
aă fostă elaborat ă deă mineă şiă nuă aă maiă fostă prezentat ă niciodat ă laă oă alt ă facultateă sauă
institu ieădeăînv

mânt superiorădină ar ăsauădinăstr in tate.

Deă asemenea,ă declară c ă surseleă utiliгateă înă teг ,ăinclusivă celeă dină Internet,ă suntă indicateă cuă
respectarea regulilor de evitare a plagiatului:
- fragmenteleădeătextă suntăreproduseăîntocmaiă şiă suntăscriseăînă ghilimele,ăde inсndăreferin aă
precis ăaăsursei;
- redarea/reformulareaăînăcuvinteăpropriiăaătextelorăaltorăautoriăcon ineăreferin aăprecis ;
- reгumareaăideilorăaltorăautoriăcon ineăreferin aăprecis ăaăoriginalului.

Numele, prenumeleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSemn tura
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Anexa 5.

Model de cuprins al tezei de licen
CUPRINS

INTRODUCERE ................................................................................................. 4
1. ABANDONUL COPIILOR – OăREALITATEăDUR ăAăSOCIET

IIă

CONTEMPORANE ...................................................................................... 7
1.1. Conceptualizarea fenomenului de abandon al copilului ............................... 7
1.2.ăCauгeleăşiăefecteleăfenomenuluiăînăRepublicaăMoldovaăă...............................ă12
1.2.1. Efectele abandonului ..................................................................... 14
1.2.2. Profilul psihosocial al mamei cu risc de abandon al copilului ...... 17
1.2.3.ăParticularit ileădeгvolt riiăcopiluluiăabandonată............................19
1.3.ăPreven ia abandonuluiăprinăpoliticiădeăprotec ieăaăfamilieiăşiăcopiluluiă......ă21
1.3.1.ăServiciiăsocialeăspecialiгateăadresateăfamilieiăşiăcopiluluiă............ă23
2. INTERVEN IAăECHIPEIăMULTIDISCIPLINAREăÎNăRECUPERAREAă
CONSECIN ELORăABANDONULUIăCOPILULUIă...................................... 24
2.1. Lansarea proiectului de cercetare: scopul, obiective, metode de cercetare..... 24
2.2.ăPreгentareaăreгultatelorăempiriceăşiăinterpretarea lor ………………….......ă27
2.3. Activitatea echipei multidisciplinare privind recuperarea
consecin elorăabandonului

….......................................................................... 40

2.4. Studii de caz ................................................................................................. 45
ÎNCHEIERE ........................................................................................................ 51
BIBLIOGRAFIE ..................................................................................................53
ANEXE ............................................................................................................... 55
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Model de aviz al conducătorului științific

Anexa 6.

UniversitateaăPedagogic ădeăStată”IonăCreang ”ădinămunicipiulăChi in u
Facultatea
Catedra
AVIZ
laătezaădeălicen
elaborat ădeăstudentulă(a)
pe tema
Aprecierea cu privire la corespunderea con inutuluiăteгeiăcuăstructura acesteia:

Evaluareaăniveluluiădeăanaliг ăşiăsinteг ăaămaterialuluiăteoretic:

Estimarea corespunderiiăanaliгeiărealiг rilorăpracticeăcuătemaăteгei:

Apreciereaăgraduluiădeărelevan ăaăconcluгiilorăformulateădeăc treăstudent:

Respectareaăregulilorădeăstructurareăşiăredactareăaălucr riiăconformăGhidului:

Apreciereaăatitudiniiăautoruluiăfa de cercetare:

Alte sugestii:
Seăpropuneăadmitereaă/ărespingereaăteгeiădeălicen ăpentruăaăfiăpreгentat ăînăfa aăComisieiăpentruă
examenuluiădeălicen .
Notaăpropus ădeăconduc torulăştiin ific:
Data: ___________________

Conduc torulăştiin ifică
(func ia,ătitlulăştiin ific),ă(numele,ăprenumele)
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Anexa 7

FI AăDEăEVALUAREăAăTEZEIăDEăLICEN
DE C TREăCONDUC TORULă TIIN IFIC
Absolvent ____________________________________________________________________
Tema tezei deălicen ă____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Facultatea _____________________________________________________________________
Specialitatea ___________________________________________________________________
Conduc toră tiin ificăal teгeiădeălicen ă________________
_____

Criteriiă iădescriptoriădeăevaluareăfinal ăaătezeiădeălicen
A. Structuraătezeiădeălicen ă(0-20)
Teгaăcorespundeăcerin elorăGhidului de realizare i susținere a tezelor de licență _____________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Punctaj
(0-5)

RealiгareaăobiectivelorăşiărespectareaăPlanuluiădeărealiгareăaăteгeiăînătermeniiăprestabili iă_______
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Corespundereaăcon inutuluiăteгeiăcuăstructura/cuprinsulăacesteiaă___________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Respectareaăpropor iilorăstandardădintreăp r i/capitoleă(dac ăeleănuăseărespect ăseăvorăpreciгaă
propor iileăp r ilorălucr riiăşiăseăvaăapreciaăcorectitudineaălor)ăă____________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Total (0-20)

B. Con inutulătezeiădeălicen ă(0-65)
Corespundereaăcon inutuluiătemeiădeăcercetareăspecialit ii _______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Elaborareaăcorect ăaăactualit iiă iăaăaparatuluiăcategorialăă________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Claritateaăformul riiăproblemei,ăscopului,ăobiectiveloră___________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Evaluareaăstructuriiăcapitolelorăşiăparagrafeloră(coeren ,ăcorectitudine,ăriguroгitateaă
argument rii)____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Logica expunerii p r ii teoretice în asigurarea demersului aplicativ al tezei ___________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Corespundereaămetodologieiăcercet riiătemeiădeăcercetareă_______________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Caracteriгareaăp r iiăaplicativeăaăteгeiă(componentele,ăcorectitudineaăe alon rii,ămodulădeăanaliг ă
iăpreгentare,ăfinalitatea)ă__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Profunzimea analiгeiăcalitativeă iăcantitativeăaăreгultatelorăcercet riiă________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Evaluareaăcorectitudiniiăcit riiăbibliograficeă(existen aăacestora,ămodulădeăreferire,ăgradulăde
utilizare a lor etc.) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Corectitudineaăstilistic ă iăgramatical ăaătextuluiăteгeiăă__________________________________
______________________________________________________________________________
Corespundereaăanaliгeiărealiг rilorăpracticeăcuătema/scopul/obiectiveleăteгeiă________________
______________________________________________________________________________
Corela iaărecomand rilorăcuăesen aăteгei,ărelevan aăconcluгiilorăformulateădeăc treăstudentă______
_______________________________________________________________________________
Preгen aă iăcompletitudineaăanexelor,ăcaracterulăfactologică iăconving toră___________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Total (0-65)

C. Formaătezeiădeălicen (0-15)
Aprecierea aspectului graficăalălucr riiă(editare,ăeviden iereaăreгultatelorăşiăconcluгiilor)ă_______
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Calitatea materialului grafic _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Atitudineaăautoruluiăfa ădeărealiгareaăcercet riiă________________________________________
_______________________________________________________________________________
Total (0-15)
TOTAL (0-100)
NOTA (A+B+C) x 0,1 3

Data:
_______________________

3

_________________________
Semnătura conducătorului

Nota se va rotunji
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Anexa 8
Model
FIŞAăDEăEVALUAREăAăTEZEIăDEăLICEN
DEăC TREăMEMBRUL COMISIEI DE EXAMINARE
__________________________________
(se completează câte o fi ă pentru fiecare lucrare evaluată, de către fiecare membru al comisiei)
Evaluareaălucr riiădeălicen aăcuătitlul:ă____________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Elaborat ădeăstudentulă/ăstudenta:ă_______________________________________________
Nr.crt.
1.

Criterii de evaluare
Evaluareaăcalit iiălucr riiă(30ș)
 originalitatea;
 corespundereaăcon inutuluiătemeiăprofilului;
 rigoareaăargumenta iei;
 selectarea materialului bibliografic;
 calitateaăexprim riiăscrise;
 respectareaăregulilorădeăstructurareăaălucr riiăconformă
Ghidului de elaborare a tezelor de licență;
 respectarea regulilorădeăredactareăaălucr riiăconformă
Ghidului de elaborare a tezelor de licență;

2.

Prezentareaălucr riiă(15ș)
 calitateaădiscursuluiă tiin ific;
 calitateaăexprim riiăorale;
 coeren a;
 prezentarea în Power Point;
 calitatea slide-urilor;
 inutaăetc.

3.

R spunsuriălaăîntreb riă(15ș)
 relevan aăşiăcorectitudineaăinforma iei;
 st pсnirea con inutuluiălucr rii
 exprimareaăpoгi ieiăpersonale
 capacitatea deăaăsus ineăunădialogăpeămargineaăteгeiăetc.

Nota
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Anexa 9
Model
BORDEROU DE EVALUARE A TEZELOR DE LICEN
SESIUNEAăDEăLICEN
UNIVERSITATEA PEDAGOGIC ăDEăSTATă„IONăCREANG ”
BORDEROU DE EVALUARE
FACULTATEA___________________SPECIALITATEA__________________GRUPA__________
ANUL DE STUDII_____________SEMESTRUL__________________________________________
DISCIPLINA _______________________________________________________________________
MEMBRII COMISIEI _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
DATA ___________________________________CREDITE___________________________

Nr.
d/o

Numele si
prenumele
studentului

Comisia de
examinare
Nota Pondere
(60%)

Coordonator
tiin ific
Nota Pondere
(40%)

Nota
final
SNN

Scala
de
notare
ECTS

Semn tura

Decanulăfacult iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă_______________________________________
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Exemplu de calcul a notei finale la susţinerea tezei de licenţă:

Criterii de
evaluare a tezei
de licenț

Evaluarea
Notaăfinal ă
conduc toruluiă
oferit
(suma ponderii
științific
membrilor
(40%)
Comisiei și a
Nota Pondere Nota Pondere conduc toruluiă
medie
științific)

Evaluarea membrilor Comisiei (60%)

W
Calitatea
știin ific ă(30ș)
Modul de
prezentare (15%)
R spunsurile la
întreb rileă
Comisiei (15%)

Anexa 10

X

Y

Z

10

10

9

9

9,5

2,85

9

10

10

9

9,5

1,43

8

9

10

10

9,25

1,39

Total

5,67

10

4,0

4,0

9,67 = 10
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Anexa 11
PROCES-VERBAL nr. ______________
ală Şedin eiă Comisieiă pentruă sus inereaă examenuluiă deă licen /teгeiă deă licen
la
disciplina_____________________________________________________________________
înv mсnt cuăfrecven ălaăгiă/redus
la specialitatea__________________________________________________________________
„_______”__________________ăă___20_____deălaăora___________pсn la ora_____________
Preşedinte____________________________
Membrii Comisiei
__________________________________
___________________________________
__________________________________
___________________________________
Secretar_______________________________
Comisiaăpentruăexamenulădeălicen ădecideăs ăevalueгeăcunoştin ele
_____________________________________________________________________________
Numele, prenumele
cu nota_______________________________________________________________________
Subiecteleădeălaăprobaăscris ăsauăoral ,ătemaăteгeiădeălicen _____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Întreb riăsuplimentare____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
OpiniiăseparateăaleămembrilorăComisieiăpentruăexamenulădeălicen ______________+++______
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Preşedinte____________________________
Membrii Comisiei
__________________________________
___________________________________
__________________________________
___________________________________
Secretar______________________________
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Anexa 12
PROCES-VERBAL nr. ______________
ală Şedin eiă Comisieiă pentruă examenulă deă licen ă cuă privireă laă conferireaă titluluiă şiă eliberareaă
diplomeiădeălicen ăabsolven ilorăfacult iiă_______________________________
specialitatea__________________________________________________________________
„_______”__________________ăă___20_____deălaăora___________pсn la ora___________
Preşedinte____________________________________
Membrii Comisiei(examinatori)____________________________________
____________________________________
____________________________________
Secretar____________________________________
Comisiaăpentruăexamenulădeălicen ădecide:
Seăconfer ătitlulădeălicen iat în domeniul general de studiu_______________________________
_____________________________________________________________________________
la specialitatea_________________________________________________________________
şiăseăelibereaг ădiplomaădeălicen ăabsolven ilor:
1._______________________________________
2._______________________________________
3._______________________________________
4._______________________________________
5._______________________________________
6._______________________________________
7._______________________________________
8._______________________________________
9._______________________________________
10.______________________________________
11.______________________________________
12.______________________________________
Preşedinte____________________________________
Membrii Comisiei (examinatori)____________________________________
____________________________________
____________________________________
Secretar____________________________________
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