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1. Cadru general 

Lucrările de licență și lucrările de disertație sunt lucrări științifice prin care este evaluată 

activitatea studenților de la licență și masterat la finalul studiilor. În cadrul acestor lucrări studenții 

trebuie să demonstreze că știu să realizeze o sinteză a literaturii de specialitate pe o temă specifică și 

sunt capabili să realizeze o cercetare proprie. La finalizarea studiilor, studenții trebuie să cunoască 

vocabularul de specialitate specific domeniului științe ale educației/consiliere școlară și educație 

emoțională/managementul instituțiilor educaționale, să fie capabili să prezinte și să revizuiască 

diferite teorii/modele teoretice/abordări existente în literatura de specialitate pe o temă științifică din 

domeniul lor de studiu, să realizeze analize critice ale studiilor existente, să compare rezultatele mai 

multor cercetări, să prezinte interpretările și aplicațiile în practică ale rezultatelor studiilor existente. 

Pe baza lucrărilor științifice și cercetărilor din literatura de specialitate, studenții vor formula 

obiectivele și ipotezele propriei lucrări, luând în considerare rezultatele existente și limitele acestora.  

Lucrările elaborate trebuie să fie originale, nivelul de similaritate cu alte surse poate fi de maxim 

9%. Toate lucrările studenților vor fi verificate folosind softul specializat de identificare a plagiatului 

Turnitin.  

Lucrările de licență vor fi realizate pe o temă cu implicații în domeniul științelor educației și 

vor include studii realizate pe elevi, profesori sau părinți. Studiile realizate de către studenți se pot 

încadra în cercetarea fundamentală (activitatea teoretică și experimentală care are ca scop 

dobândirea de noi cunoștințe în domeniul științelor educației privind aspectele fundamentale ale 

fenomenelor, înțelegerea relațiilor dintre variabile) sau cercetarea aplicativă (activitatea de 

investigare care presupune utilizarea cunoștințelor dobândite în urma cercetării fundamentale pentru 

dezvoltarea unor noi soluții, tehnici, metode, proiecte, programe în domeniul științelor educației).  

 

 

 



 
 

Lucrările de disertație vor fi realizate pe o temă specifică domeniului de masterat 

(Consiliere școlară și Educație Emoțională sau Managementul Instituțiilor Educaționale) și vor 

avea un grad mai ridicat de complexitate comparativ cu lucrările de licență în ceea ce privește 

partea teoretică, cercetarea propusă și analiza rezultatelor.  

 

2. Structura lucrărilor 

• Titlul 

• Introducere/Motivația alegerii temei pe baza studiilor existente – 2-3 pagini 

• Partea teoretică – sinteza literaturii de specialitate (cărți, capitole de carte, articole 

științifice, lucrări prezentate la conferințe, documente oficiale, rezultate ale unor studii 

naționale și internaționale) – 20-25 pagini 

• Partea metodologică (design-ul cercetării, descrierea metodelor și instrumentelor de lucru 

folosite, variabile și ipoteze, participanți, procedura de culegere a datelor, chestionare sau 

modalități calitative de culegere a datelor, metodele de analiză a datelor care vor fi utilizate 

(cantitative, calitative, mixte) - 4-5 pagini  

• Rezultate – 10-15 pagini 

• Discuții – 4-5 pagini  

• Concluzii, implicații, puncte tari și limite ale lucrării – 2-3 pagini  

• Bibliografie  

• Anexe 

Lucrările finale vor avea aprox. 50 de pagini, fără bibliografie și anexe  

 

3. Formatarea lucrărilor 

Lucrările vor fi scrise cu fontul Times New Roman, dimensiunea 12 puncte, folosind diacriticele 

specifice limbii române (ă, ş, ţ, î, â). Spațierea dintre rânduri va fi de 1,5 linii. Marginile paginilor vor 

avea următoarele dimensiuni: stânga (left): 2,54 cm; dreapta (right): 2 cm; sus (top): 2 cm; jos 

(bottom): 2 cm. 

 

 

 



 
4. Termene limită 

Þ 3 martie 2021: structurarea introducerii teoretice și a planului de cercetare;  

Þ 31 martie 2021: finalizarea părții teoretice a lucrării (prima formă, aprox. 25 de pagini) şi 

încărcarea documentului de către studenți pe platforma de integritate academică Turnitin 

(profesorii coordonatori vor verifica gradul de similaritate și vor discuta cu studenții despre 

schimbările necesare; setările clasei din Turnitin nu vor permite studenților să vizualizeze 

procentul de similaritate);  

Þ 23 aprilie 2021: definitivarea metodologiei lucrării (definirea design-ului de cercetare, a 

tipului de studiu realizat de către student, modalitatea de culegere a datelor, strategia de analiză 

a rezultatelor);  

Þ 15 mai 2021: finalizarea culegerii datelor; 

Þ 4 iunie 2021: finalizarea analizei datelor, scrierea rezultatelor; 

Þ 18 iunie 2021: finalizarea lucrării (discuții, concluzii, implicații), încărcarea lucrării finale de 

către studenți pe platforma de integritate academică Turnitin);  

Þ 25 iunie 2021: finalizarea raportului de integritate academică Turnitin; studenții vor încărca 

lucrarea finală fără anexe și bibliografie pe platforma de integritate academică Turnitin; 

profesorii coordonatori vor comunica studenților procentul de similaritate; setările clasei din 

Turnitin nu vor permite studenților să vizualizeze procentul de similaritate la încărcarea 

lucrării în Turnitin.  

 

Mult succes în realizarea lucrării! 

 

 


