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Facultatea Transfrontalieră 

 

Ghid de realizare și redactare a disertației 

Domeniu Filologie 

 

Rolul principal al lucrării de disertație este de a demonstra  competențele și aptitudinile 

deținute de către absolvent atât în instruirea teoretică cât şi cea practică, aptitudinea de a sintetiza 

cunoștințe existente și de a găsi soluții noi, viabile. Prin realizarea lucrării științifice, studentul 

trebuie să demonstreze spirit creativ, stăpânire a cunoştinţelor şi capacitatea de a le utiliza în 

situaţii specifice, aptitudini de a produce cunoaştere.Pe parcursul realizării lucrării de disertație, 

studentul trebuie să colaboreze permanent cu profesorul coordonator, pe baza unui calendar 

stabilit de către acesta. 

Lucrarea este structurată pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii, ale căror 

format este specificat în modelul de format cuprins la finalul acestui document: 

 

a. Copertă  

b. Pagina de titlu  

c. Declaraţie pe propria răspundere a absolventului, datată şi semnată în original, din care 

să rezulte că lucrarea îi aparţine, nu a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată.  

d. Cuprins – lucrarea va avea un cuprins care să conţină cel puţin titlurile tuturor capitolelor 

însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol; bibliografia și eventualele anexe 

e. Introducere – aceasta va conţine motivaţia alegerii temei, gradul de noutate a temei, 

obiectivele generale ale lucrării, metodologia folosită, descrierea sumară a soluţiei, 

structura lucrării (titlul capitolelor şi legătura dintre ele, care este contribuția originala a 

fiecărui capitol) 

f. Capitole – lucrarea va conţine capitole numerotate crescător, fiecare având în partea de 

început o scurtă referire prin care să se sintetizeze informaţiile şi/sau rezultatele 

prezentate în cadrul acelui capitol; 

g. Concluziile lucrării – în această parte se regăsesc cele mai importante concluzii din 

lucrare, opinia personală privind rezultatele obţinute, precum şi potenţiale direcţii viitoare 

de cercetare legate de tema abordată. Concluziile lucrării nu se numerotează.  

h. Bibliografie – va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent 

pentru redactarea lucrării de disertație.  

i. Anexe (dacă este cazul) – acestea apar după bibliografie.  

Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. Anexele se numerotează 

crescător (Anexa 1, Anexa 2 etc.). 
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Lucrarea de disertație va avea în total, exceptând anexele, minim 40 și maxim 80 de pagini şi va 

include în special descrierea contribuţiilor proprii ale autorului.  

 

 

Lucrarea va fi scrisă cu fontul Times  New Roman de 12 la 1,5 rânduri și va fi redactată în 

limba română.  
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Tehnoredactarea lucrării 

Recomandăm următoarele reguli de tehnoredactare a capitolelor lucrării de disertaţie: 

1. Titlul capitolului (14pt, bold, left) 

1.1. Titlul subcapitolului 1 (12pt, bold, italic, left) 

1.1.1. Titlul paragrafului (12pt, italic, left) 

 

Formatul recomandat al paginii este următorul: 

• Formatul paginii: dimensiunea A4 

• Margini: Top 2 cm, Bottom 2 cm, Left 2,5 cm, Right 2 cm 

• Font: Times New Roman 12 pt, spaţierea între rânduri 1,5 lines, justified - aliniat la 

marginea din   şi din dreapta 

Este obligatorie folosirea diacriticelor. 

Pentru a face trimitere la referințele bibliografice în cadrul textului se pot utiliza: 

 

• Citări numerice 

Citările numerice în text se indică prin cifre arabe, plasate ca exponent (superscript) (1,2, 3-

5, etc.) sau între paranteze pătrate [1], [2], sau [32, pp.20-25] etc., în rând cu textul 

documentului. 

• Citări în note 

Pot fi redactate ca note la sfârşitul capitolului sau ca note de subsol. 

Exemplu de citare: 

Datele experimentale obţinute sunt în acord cu cele raportate în literatură.1 

Referinţă: 

 
 

1Alvares, C.; Medarde, M. Eur. J. Med. Chem., 2010, 45, 588-597. 

 
 

Notele de subsol (footnotes) se realizează în Microsoft Office Word prin succesiunea: 

Referinţe (engl: References) → grupul Note de subsol (engl: Footnotes) → Inserare notă de 

subsol (engl: Insert footnote) după ce s-a fixat cursorul în text pe locul unde va apărea citarea. 
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BIBLIOGRAFIE 

 

Bibliografia cuprinde cărţi, capitole în cărţi, articole tipărite, articole şi lucrări prezentate 

la conferinţe şi disponibile on line, site-uri. Lista bibliografică se va ordona alfabetic în funcţie 

de numele autorilor. Trimiterile către pagini web vor fi plasate la finalul bibliografiei.  

 

Titlurile bibliografice vor fi trecute numerotat la sfârşitul lucrării, respectând stilul de citare 

utilizat în text precum şi următoarele tehnici de redactare: 

 
• Cărţi: 

Nume1, P1.; Nume2, P2.; … . Titlul, Ed. ABC, Localitatea, anul apariţiei. 

Carl de Boor, A practical guide to splines, Springer-Verlag, New York Heidelberg Berlin, 

1978. 

• Articole de specialitate: 

Nume1, P1.; Nume2, P2 .;Nume3, P3... J. Am. Chem. Soc.2010, 60(1), 99-116. 

• Pagini web: 

World Health Organization Tuberculosis Programme. Available from: 

http://who.int/tb/publications/global_report/en/ 

Titlu descriptiv, http://www.clasificare.com, (data accesării: zz.ll.aaaa).  

 

Introducerea (max. 2 pagini). 

În introducerea lucrării va trebui: 

• să motivaţi alegerea temei subliniind importanţa cercetării în domeniul limbii și literaturii 

române; 

• să precizaţi scopul lucrării, eventual metodologia utilizată în studiul efectuat. 

 

Studiu de literatură 

Acest capitol trebuie conceput ca un review actualizat asupra domeniului în care se încadrează 

tema  de cercetare aleasă. 

http://who.int/tb/publications/global_report/en/
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Parte de cercetare personală 

Acesta constituie capitolul cel mai important al lucrării în care vor fi prezentate şi analizate 

rezultatele studiului efectuat. 

Concluzii 

Această ultimă parte a lucrării se recomandă a fi alocată concluziilor finale ce se desprind din 

cercetarea întreprinsă precum şi propunerilor de studii ulterioare care derivă din concluziile 

prezentate. 

Opiniile personale asupra studiului efectuat şi propunerile pe care le puteţi face vor avea un 

rol determinant în evaluarea lucrării. 

 

Evaluarea lucrării va lua în considerare următoarele aspecte: 

Conţinutul ştiinţific al lucrării; 

Corectitudinea modului de redactare; 

Cunoaşterea noţiunilor prezentate; 

Rezultate experimentale obţinute şi interpretarea lor; 

Alte criterii. 

 


