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REGULAMENT  

DE ÎNTOCMIRE A LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ ȘI A 

LUCRĂRILOR DE DISERTAȚIE 

 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Prevederile prezentului regulament sunt corelate cu prevederile Regulamentului 

privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație din Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați (UDJG). 

Art. 2. Examenul de licență constă din două probe, după cum urmează: 

a) proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate; 

b) proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență. 

Art. 3. 

a) Media de promovare a examenului de licență trebuie să fie cel puțin 6,00. 

b) Nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5,00 la fiecare dintre cele două probe. 

c) Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor președintelui și membrilor 

comisiei de examen, precum și media examenului de licență se determină cu două 

zecimale, fără rotunjire. 

d) Notele la probele orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. 

e) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licență nu este 

publică. 

f) Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate. 

Art. 4. Examenul de disertație constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație. 

Art. 5. 

a) Media de promovare a examenului de disertație trebuie să fie cel puțin 6,00. 

b) Media examenului de disertație, calculată ca medie aritmetică a notelor președintelui și 

membrilor comisiei de examen se determină cu două zecimale, fără rotunjire. 

c) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. 

d) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertație nu este 

publică. 

Art. 6. 

a) Studenții de la programele de studii universitare de licență și de masterat au obligația să 

respecte dreptul la calitatea de autor al operei pe care o utilizează în realizarea articolelor, 

referatelor, lucrărilor de licență și lucrărilor de disertație prin citarea corectă și/sau 

indicarea sursei de documentare. 

b) Îndrumătorii lucrărilor de licență și lucrărilor de disertație răspund în mod solidar cu 

autorii/absolvenții studenții/masteranzii de asigurarea originalității conținutului acestora. 
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ETAPELE FINALIZĂRII STUDIILOR PRIN SUSŢINEREA LUCRĂRII DE 

LICENȚĂ/ DISERTAŢIE 

 

Art. 7. Etapele finalizării studiilor prin susținerea lucrărilor de licență/disertație sunt 

următoarele: 

a) La începutul anului universitar, până cel târziu la data de 30 octombrie, la nivelul 

departamentului coordonator se afișează temele pentru lucrările de licență și de disertație. 

b) Alegerea de către student a temei și concomitent a cadrului didactic îndrumător, în funcție 

de tema stabilită: 

 fiecare student din anul terminal are obligația de a-și alege tema lucrării de 

licență/ lucrării de disertație și cadrul didactic coordonator, respectând, pe 

parcursul elaborării lucrării, cerințele impuse de acesta; 

 o lucrare de licență/disertație poate avea dublă îndrumare (2 coordonatori), 

din care unul poate fi din afara facultății; 

 schimbarea temei de proiect (dacă este cazul) se face cu acordul 

îndrumătorului; 

 schimbarea îndrumătorului se face justificat, cu acordul directorului de 

departament. 

c) Departamentele depun repartizarea temelor pentru lucrările de licență și disertație la 

decanatul facultății. 

d) Întocmirea lucrării. 

e) Aplicarea corecturilor și a observațiilor efectuate de îndrumător în urma evaluării 

realizate. 

f) Realizarea prezentării Power Point; 

g) Legarea tip carte a lucrării; 

h)  Depunerea lucrării într-un exemplar, precum și pe suport electronic (CD/DVD) în format 

pdf securizat la tipărire și copiere, la secretariatul facultății în termenul afișat. Lucrările 

depuse vor fi însoțite și de fișa/cererea de înscriere la examenul de licență/disertație.  

 

ACTIVITATEA ÎNDRUMĂTORULUI ŞTIINŢIFIC PENTRU ELABORAREA 

LUCRĂRII DE LICENȚĂ/ DISERTAŢIE 

 

Art. 8. Îndrumarea lucrării de licență/disertație reprezintă responsabilitatea cadrelor 

didactice titulare din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport și se materializează prin 

următoarele: 

a) consiliază studentul ori de câte ori acesta solicită; 

b) evaluează periodic stadiul îndeplinirii obiectivelor; 

c) apreciază calitatea conținutului capitolelor elaborate și face observații și sugestii de 

completare sau de reconsiderare, dacă este cazul; 

d) analizează conținutul integral și forma finală a lucrării; 
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e) alcătuiește referatul final de evaluare a lucrării de licență/ disertație pe care îl 

depune la secretariatul FEFS. 

 

Capitolul 4. ACTIVITATEA STUDENTULUI PENTRU ELABORAREA 

LUCRĂRII DE LICENȚĂ/ DISERTAŢIE 

 

Art. 9. În vederea întocmirii lucrării de licență/disertaţie, studentul/masterandul are 

următoarele drepturi și obligații: 

a) beneficiază de coordonarea unui cadru didactic; 

b) analizează tema lucrării de licență/ disertaţie pentru care a optat și identifică 

posibilele probleme; 

c) prezintă cadrului didactic coordonator schița lucrării de licență/ disertaţie 

(cuprinsul lucrării, un scurt rezumat și o bibliografie minimală propusă); 

d) solicită consilierea conducătorului științific ori de câte ori apar dificultăți în 

elaborarea lucrării de licență/ disertaţie; 

e) realizează corectările menționate de conducătorul științific ori de câte ori acestea îi 

sunt solicitate; 

f) prezintă versiunea finală a lucrării de licență/ disertaţie conducătorului științific 

înainte de a o lega/coperta; 

g) predă un exemplar din lucrarea de licență/ disertaţie la termenul afișat de 

secretariatul facultății. Lucrarea se va depune și pe suport electronic (CD/DVD) în 

format pdf securizat la printare și copiere. 

 

Capitolul 5. STRUCTURA LUCRĂRII DE LICENȚĂ /DISERTAŢIE  

 

Art. 10. Lucrarea de licență/ disertaţie este structurată pe capitole, respectiv subcapitole și 

include următoarele elemente: 

a) Coperta; 

b) Pagina de titlu; 

c) Cererea tip pentru înscrierea la examenul de licență/disertație, conformă cu 

dispozițiile în vigoare; 

d) Declarația pe propria răspundere a absolventului, din care rezultă că lucrarea îi 

aparține, nu a mai fost niciodată prezentată și nu este plagiată, Anexa 1; 

e) Cuprinsul; 

f) Introducerea; 

g) Capitolele, respectiv subcapitolele componente; 

h) Concluziile; 

i) Bibliografia; 

j) Anexele (dacă este cazul). 
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Capitolul 6. NORME GENERALE DE ÎNTOCMIRE A LUCRĂRII DE LICENȚĂ / 

DISERTAŢIE 

 

Art. 11. 

a) Lucrarea va avea orientativ între 35 și 40 de pagini A4 (fără bibliografie, cuprins și 

anexe) pentru lucrarea de licență, respectiv, 35 şi 40 de pagini A4 (fără bibliografie, 

cuprins și anexe) pentru lucrarea de disertație; 

b) Lucrările vor fi supuse procesului de detectare a similitudinilor (program 

antiplagiat). Pentru a fi considerate acceptate, lucrările de licenţă vor avea 

maximum 40% similitudini,  iar lucrările de disertaţie vor avea maximum 30% 

similitudini; 

c) Margini: Sus 2,54 cm, Jos 2,54 cm, Stânga 2,54 cm, Dreapta 2,54 cm; 

d) Fontul folosit va fi Times New Roman 12pt, spațiere 1,5 rânduri, aliniere stânga-

dreapta, cu excepția notelor de subsol sau din citatele-bloc (care va fi 10 pt); 

e) Diacriticele specifice limbii române sunt obligatorii; 

f) Tipărire: față, pe coli format A4, legate tip carte; 

g) În realizarea citărilor în text și redactarea listei de referințe bibliografice se 

recomandă adoptarea stilului APA (American Psychologist Association), stil 

folosit în redactarea lucrărilor din științele sociale (inclusiv în domeniile 

psihologie, științele educației, științele educației fizice și sportului), cu menționarea 

sursei bibliografice în textul lucrării și în secțiunea Bibliografie. 

 

Capitolul 7. PREZENTAREA ȘI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ / 

DISERTAŢIE 

Art. 12. 

a) Susținerea orală a lucrării de licență/disertație poate fi însoțită de o prezentare în 

format  PowerPoint. 

b) Timpul alocat susținerii lucrării este 7-10 minute, urmat de 5-10 minute de discuții. 

c) Se recomandă susținerea liberă a lucrării fără a citi de pe slide-uri, precum și o 

ținută și o atitudine corespunzătoare momentului; 

d) Prezentarea se va axa pe latura aplicativă a cercetării întreprinse. Noțiunile 

teoretice vor viza exclusiv cercetarea practică realizată și vor fi prezentate succint. 

 

Capitolul 8. DISPOZIŢII FINALE   

Art. 13. 

a) După susținerea publică a lucrărilor de licență/disertaţie rezultatele vor fi 

comunicate absolvenților. 

 

 

Anexa 1 
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DECLARAŢIE 

 

 

Subsemnata(ul),    

absolvent/ă al/a Facultății de Educație Fizică și Sport, din cadrul Universității „Dunărea de 

Jos” din Galați, promoția____________________, programul de studii universitare de licență 

/ de masterat____________________________________________________________declar 

pe propria răspundere că lucrarea de licență/ de disertație cu titlul  

„_______________________   

 _” 

este elaborată de mine și nu a mai fost prezentată niciodată la o altă facultate sau instituție de 

învățământ superior din ţară sau străinătate. 

De asemenea, declar că toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate 

în lucrare, cu respectarea regulilor de citare corectă și de evitare a plagiatului. 

“Plagiatul: însușirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau 

textelor unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obținute, prezentându-le 

drept creație proprie.” 

Am luat la cunoștință că prezentarea unei lucrări plagiate va conduce la anularea 

diplomei mele de licență/ master. 

 

 

 

 

Data:  _ Semnătura    

 

 

 

 

Decan, 

Prof. univ. dr. hab. Talaghir Laurențiu - Gabriel 

 


