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Introducere
În conformitate cu:
-

Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-

Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificarile şi completările
ulterioare;

-

Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6125 din 20
decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a
examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.

-

Ordinul de ministru nr.5643/12.12.2017 pentru modificarea Ordinului ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr.6125/2016 privind aprobarea Metodologieicadru de organizare și desfășurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, apărut în
M.O din 28.12.2017.

-

Carta Universităţii Athenaeum din Bucuresti,

-

Legea 288 din 2004, privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare.

-

Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a
susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat
acreditate,

-

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de licenţă şi
disertaţie al Universităţii ,,Athenaeum” din Bucureşti,

-

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă

Organizarea examenului de licenţă aferent ciclului I de studii, constă în două probe:
 Proba I Evaluarea cunoştinţelor fundamentale și de specialitate;
 Proba II Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
Fiecare student are obligaţia de a alege tema lucrării de licenţă şi cadrul didactic
coordonator, respectând, pe parcursul elaborării şi prezentării lucrării, cerinţele impuse de acesta
precum şi cerinţele privind elaborarea şi redactarea lucrării de licenţă/disertaţie.
În cazul programelor universitare aferente ciclului II de studii universitare de masterat
din cadrul Universității „Atheaneum” din București, examenul de disertație constă dintr-o
singură probă: prezentarea și susținerea lucrării de disertație.
Coordonarea lucrării de licenţă/disertaţie se poate face de către cadrele didactice de
predare a disciplinelor din planul de învăţământ aferent programului de licenţă/disertaţie, având
gradul didactic de lector, conferenţiar sau profesor.
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1. Structura lucrării de licenţă/disertaţie
Lucrarea de licenţă/disertaţie este structurată pe capitole şi include următoarele elemente
obligatorii:
1. Coperta – informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă/disertaţie
sunt prezentate în Anexa 1.
2. Pagina de titlu – conform Anexei 2.
3. Cuprinsul – trebuie să conţină titlurile tuturor capitolelor, subcapitolelor, subsubcapitolelor, cu paginaţiile de început.
4. Lista figurilor şi lista tabelelor – acestea vor fi prezentate, imediat după cuprins, sub
forma unor liste (separat pentru figuri şi tabele) care conţin numele fiecărui element şi
numărul paginii la care se află acesta (a se vedea exemplul din Anexa 3);
5. Introducerea va conţine: motivaţia alegerii temei, gradul de noutate a temei,

obiectivele generale ale lucrării, obiectivele specifice ale lucrării, metodologia
folosită, titlul capitolelor şi legătura dintre ele, precum şi limitele lucrării
(confidenţialitatea datelor, rată mică de răspuns la chestionare/interviuri, lipsa
accesului la unele surse bibliografice de referinţă, etc.). Introducerea nu se
numerotează ca şi capitol.
6. Capitolele lucrării de licenţă/disertație va conţine minim 3 capitole, numerotate
crescător, cu cifre arabe, fiecare putând să aibă, în partea finală, o secţiune de
concluzii, care să sintetizeze informaţiile şi/sau rezultatele prezentate în cadrul acelui
capitol. Unul dintre capitole va fi un studiu de caz asupra problematicii tratate, care
va reprezenta 30% - 40% din lucrarea de licenţă şi 40%- 50% din lucrarea de
disertaţie.
7. Concluziile și propunerile lucrării – în această parte a lucrării se vor prezenta cele
mai importante concluzii din lucrare, opinia personală privind rezultatele obţinute în
lucrare, precum şi potenţialele direcţii viitoare de cercetare. Concluziile lucrării nu se
numerotează ca şi capitol
8. Bibliografia – va conţine lista tuturor surselor de informare utilizate pentru
redactarea lucrării de licenţă/disertaţie. Bibliografia nu se va numerota drept capitol.
9. Anexele – pot fi introduse într-o secţiune separată, care nu se numerotează ca şi
capitol. Referirea la Anexe trebuie făcută în textul lucrării. Anexele se numerotează
crescător (Anexa 1, Anexa 2, etc.).
10. Lucrarea de licenţă/disertaţie se va depune în perioada afişată, depăşirea termenului
anunţat ducând la suspendarea dreptului de susţinere a lucrării în sesiunea respectivă.
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2. Redactarea lucrării de licenţă / disertaţie
Formatul întregii lucrări este A4, numărul de pagini fiind între 50 şi 70.
Se vor respecta următoarele elemente:
1. Marginile paginii: stânga: 3,5 cm; dreapta: 2 cm; sus: 2 cm; jos: 2 cm.
2. Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de
12 puncte, utilizând în mod obligatoriu diacriticele specifice limbii române (ă, ş, ţ, î,
â).
3. Spaţiere între rânduri - textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linii
(Format->Paragraph->Line spacing-> 1,5 lines);

4. Alinierea textului - textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între
marginile din stânga şi dreapta (justified). Primul rând al fiecărui paragraf va avea un
alineat de 1,5 cm. Excepţie fac titlurile capitolelor, care vor fi aliniate centrat, precum
şi etichetele tabelelor şi figurilor. Titlurile capitolelor se vor scrie bold, centrat cu litere
mari; titlurile subcapitolelor se vor scrie cu bold, aliniat la stanga, cu litere mici. Se lasă
câte un rând liber între titlurile capitolelor, subcapitolelor și corpul textului. În corpul
textelor nu trebuie să abunde sublinierea, boldarea sau scrierea cu caractere italic a
textului

5. Numerotarea paginilor - numărul de pagină se inserează în subsolul paginii, centrat.
Se începe numerotarea cu Introducerea.
6. Tabele – tabelele se numerotează cu 2 cifre (ex: Tabelul nr. 2.1), prima reprezentând
numărul capitolului, iar cea de a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul
respectiv. Titlul se menţionează deasupra tabelului, centrat. Dacă este cazul, sursa
datelor se precizează sub tabel, aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified),
indicând în mod obligatoriu numele autorului(lor), lucrarea (cartea), editura, anul,
pagina sau adresa de Internet completă.
Exemplu: privind includerea în lucrarea de licenţă a tabelelor:
Tabel nr. 2.1 Titlul tabelului

Sursa: Vătuiu T., Bazele informaticii economice, Ed. Privirea, Bucureşti, 2008, p. 35.

7. Figuri - figurile se numerotează cu 2 cifre (ex: Figura 2.1), prima reprezentând
numărul capitolului, iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul respectiv;
fiecare figură are număr şi titlu, care se menţionează deasupra figurii, centrat. Sub
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figură va fi specificată sursa bibliografică şi în text va fi inclusă cel puţin o trimitere
la figura respectivă.
8. Note de subsol - în situaţia în care se citează (ex. definiţii, puncte de vedere, clasificări
etc), se menţionează cifre (ex. rata inflaţiei, poziţie în clasamente, PIB etc.) sau se

doreşte explicarea unor termeni (ex. formule folosite), se vor introduce note de subsol
(Footnotes) pentru a se indica sursa(ele). Acestea se numerotează unitar pentru toată
lucrarea şi vor respecta următoarele reguli de citare:
a) în cazul citării din cărţi etc. cu unul sau mai mulți autori:
Exemplu: Mugur Isarescu defineşte inflația drept “starea economiei caracterizată
prin …”1
b) în cazul citării din articole cu unul sau mai mulţi autori:
Exemplu: Inflația este definită drept “acea stare a economiei..”2.
c) În cazul citării unor documente, regulamente ale unor organizaţii, instituţii etc.
Exemplu: Analizând documentele oficiale ale Băncii Naționale a României3,
remarcăm că inflația este definită drept ….
9. Bibliografia - cuprinde următoarele categorii: materiale tipărite (articole, cărţi şi
capitole din cărţi) şi surse electronice (articole şi lucrări disponibile on line, site-uri
consultate). Aceste referinţe bibliografice se vor insera în ordinea aparţiei în text sau
alfabetic; referinţele fără autor se vor menţiona la sfârşit. Toate referinţele
bibliografice trebuie să se regăsească în lucrare. Bibliografia trebuie să cuprindă
minim 30 indicaţii bibliografice.
a) Articol din reviste:
Exemplu: Tonis PJ, von Sandick JW, Nieweg OE et al. The Hidden Sentinel Node in
Breast Cancer. Eur J Nucl Med 2002; 29: 305-311.
b) Carte:
Exemplu: Ashcroft FM. Ion Channels and Disease. San Diego, London: Academic Press,
2000.
c) Capitol din carte
Exemplu: Pandiom MR, Fischer DA. Immunoradiometric Assays. In: Scabes CG editor.
Handbook of Endocrine Research Techniques. New York, London: Academic Press,
1993, 26-52.
d) Documente la care s-a avut acces on-line (maxim 5):
Exemplu:http://www.freshpatents.com/Multi-formed-collagenous-biomaterial-medicaldevice-dt20080619ptan20080145397.php?type=description,
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3. Prezentarea lucrării de licenţă/disertaţie
Momentul şi locaţia prezentării: absolvenţii vor fi anunţati prin intermediul site-ului
universităţii şi la avizierele universităţii asupra datei, orei şi locaţiei la care îşi vor putea
susţine lucrarea de licenţă/disertaţie în faţa comisiei. Neprezentarea absolventului la data,
ora şi locaţia stabilite poate atrage eliminarea acestuia din examenul de licenţă/disertaţie.
Reguli de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă/disertaţie:
a. Prezentare: absolventul îşi va susţine rezultatele cercetării realizate, cu ajutorul unei
prezentări multimedia concepute în PowerPoint;
b. Timp maxim de prezentare: 10 -15 minute;
c. Timp alocat întrebărilor: membrii comisiei,

vor adresa absolventului întrebări

referitoare la subiectul lucrării de licenţă/disertaţie, metodologia utilizată, rezultatele
obținute, interpretarea lor şi resursele folosite în documentare. Cadrul didactic
coodonator nu va răspunde la întrebările adresate absolventului de către comisie.
Recomandări pentru prezentarea în PowerPoint:
a) existenţa obligatorie a unui slide de titlu, care va conţine cel puţin titlul lucrării,
numele absolventului şi numele cadrului didactic coordonator;
b) slide cu cuprinsul lucrării de licenţă/disertaţie;
c) slide-uri cu text, tabele, figuri (cu ajutorul acestora se vor prezenta acele aspecte ale
lucrării ce se doresc a fi comunicate comisiei);
d) 1-2 slide-uri pentru concluzii;
e) slide-urile nu vor conţine prea mult text, iar absolventul nu va citi în totalitate
informaţia de pe slide.
4. Verificarea lucrării de licenţă/disertaţie
Lucrarea de licenţă/disertaţie trebuie să fie verificată cu softul detector plagiat.ro (care
este gratuit), în vederea protejării conținutului.
După verificare, se va prezenta coordonatorului, raportul emis de soft-ul antiplagiat în
vederea întocmirii referatului de apreciere al lucrării.
5. Evaluarea lucrării de licenţă/disertaţie
Notarea lucrării de licenţă se realizează de către Comisia de Evaluare, pe baza grilei de
evaluare a cadrului didactic coordonator şi a grilei de evaluare a membrilor comisiei.
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6. Tarife
Înscrierea pentru susţinerea examenului de licenţă/disertaţie se va face la secretariatul
universităţii, absolvenţii urmând să achite taxa ce va fi stabilită în Senatul Universității
Athenaeum.
7. Anexe
Anexa 1: Coperta lucrării de licenţă/disertaţie
Anexa 2: Prima pagină a lucrării de licenţă/disertaţie (Pagina de titlu)
Anexa 3: Lista figurilor şi lista tabelelor
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Anexa 1: Coperta lucrării de licenţă (absolvenţii vor menţiona facultatea şi specializarea
absolvită).

UNIVERSITATEA “ATHENAEUM” DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE
SPECIALIZAREA..............................................................

LUCRARE DE LICENŢĂ
Coordonator ştiinţific:
Titlu academic Prenume Nume
Absolvent:
Nume Prenume

Bucureşti
2019

8

Anexa 1: Coperta lucrării de licenţă (absolvenţii vor menţiona facultatea şi specializarea
absolvită).

UNIVERSITATEA “ATHENAEUM” DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
SPECIALIZAREA..............................................................

LUCRARE DE LICENŢĂ
Coordonator ştiinţific:
Titlu academic Prenume Nume
Absolvent:
Nume Prenume

Bucureşti
2019
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Anexa 2: Coperta lucrării de disertaţie (absolvenţii vor menţiona facultatea şi specializarea
absolvită).

UNIVERSITATEA “ATHENAEUM” DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE
Specializarea CONTABILITATE, AUDIT ȘI CONSULTANȚĂ

Titlul lucrării de disertaţie
Coordonatori ştiinţifici:
Titlu academic Prenume Nume

Absolvent:
Nume Prenume

Bucureşti
2019
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UNIVERSITATEA “ATHENAEUM” DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE ADMINSTRAŢIE PUBLICĂ
Specializarea PUTEREA EXECUTIVĂ ȘI ADMINISTRAȚIA
PUBLICĂ

Titlul lucrării de disertaţie
Coordonatori ştiinţifici:
Titlu academic Prenume Nume

Absolvent:
Nume Prenume

Bucureşti
2019
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Anexa 3: Lista figurilor şi lista tabelelor
Lista figurilor
Figura 1.1...............................
Figura 1.2...............................
Figura 1.3...............................
Figura 1.4...............................
Figura 2.1...............................
Figura 2.2...............................
Figura 2.3...............................
Figura 2.4...............................

Lista tabelelor
Tabel 1.1...............................
Tabel 1.2...............................
Tabel 1.3...............................
Tabel 1.4...............................
Tabel 2.1...............................
Tabel 2.2...............................
Tabel 2.3...............................

Aprobată de Senatul Universităţii „Athenaeum” din Bucureşti, în şedinţa sa din
data de 19 decembrie 2018

