
MINISTERUL EDUCAJIEI NATIONALE Si CERCETARll STllNTIFICE 
UNIVERSITATEA .. ·PETRE ANDREl 11 DIN IA~I , 

infiintata prin Legea nr. 408 I 20.06.2002 

PROCEDURA1 

de realizare ~i inregistrare a lucrarilor de licen~a / disertatie 
pentru sesiunea februarie 2017 

- Aprobata in ~edinta Senatului din 07.12.2016-

I. CALENDARUL DESFA~URARll EXAMENULUI DE LICENTA / DISERTATIE 

1. Perioadele de inscriere la examenul de licenta: 
Facultatea de Drept: 25 ianuarie -08 februarie 2017. 
Facultatea de Psihologie ~i ~tiintele Educatiei: 23 ianuarie -05 februarie 2017. 

2. Calendarul desfa~urarii examenului de licenta: 
Examenul de finalizare a studiilor la nivel licenta va consta in doua probe: o proba scrisa de 
evaluare a cuno~tintelor fundamentale ~i de specialitate (proba 1) ~i o proba orala (proba 2) In 
cadrul careia se va prezenta lucrarea de licenta. 
Facultatea de Drept: 

);;> Proba 1: 23 februarie 2017. 
);;> Rezolvarea eventualelor contestatii la proba 1: 24 februarie 2017. 
);;> Prob a 2: 25 februarie 2017. 

Facultatea de Psihologie ~i ~tiintele Educatiei: 
r Proba 1: 15 februarie 2017. 
);;> Rezolvarea eventualelor contestatii la proba 1: 16 februarie 2017. 
;;.... Proba 2: 17 februarie 2017. 

3. Perioadele de inscriere la examenul de disertatie: 
Masterele organizate sub egida Facultatii de Drept: 26 ianuarie - 09 februarie 2017. 
Masterele organizate sub egida Facultatii de Psihologie ~i ~tiintele Educatiei: 23 ianuarie - 05 
februarie 2017. 

4. Calendarul desfa~urarii examenului de disertatie: 
Masterele organizate sub egida Facultatii de Drept: 24 februarie 2017. 
Masterele organizate sub egida Facultatii de Psihologie ~i ~tiintele Educatiei: 16 februarie 2017. 

II. TAXA DE EXAMINARE 

1. Cuantumul taxei pentru sustinerea examenului de licenta este stabilit de Consiliul de 



administratie al institutiei. La aceasta taxa se adauga taxa de licenta a institutiei organizatoare in 
cazul in care examenul este sustinut la o alta institutie). Achitarea taxei este o conditie absolut 
necesara pentru lnscrierea la examenul de licenta. Tn afara taxei pentru sustinerea examenului de 
licenta, niciun student nu va trebui sa achite, sub niciun motiv, vreo alta suma pentru pregatirea 
~i sustinerea examenului de licenta. 

2. Cuantumul taxei pentru sustinerea examenului de disertatie este stabilit de Consiliul de 
administratie al institutiei. Achitarea taxei este o conditie absolut necesara pentru lnscrierea la 
examenul de disertatie. Tn afara taxei pentru sustinerea examenului de disertatie, niciun student 
nu va trebui sa achite, sub niciun motiv, vreo alta suma pentru pregatirea ~i sustinerea 
examenului de disertatie. 

Ill. ETAPELE PREGATIRll EXAMENULUI DE LICENTA / DISERTATIE 

Etapele care trebuie parcurse de fiecare student pentru participarea la examenul de licenta / 
disertatie In sesiunea februarie 2017 sunt urmatoarele: 
1. Alegerea de catre student a cadrului didactic coordonator (studentii vor alege din lista cadrelor 
didactice care pot coordona lucrari de licenta I disertatie; lista este disponibila la secretariatul 
fiecarei facultati). 

2. Solicitarea acceptului scris al cadru didactic coordonator (pe o cerere tip printata sau printr-un 
e-mail, fax etc.). 

3. Stabilirea, impreuna cu coordonatorul, a temei {titlului) lucrarii. Pentru alegerea unei teme 
potrivite, studentii trebuie sa aiba In vedere faptul case pleaca mai lntai de la un domeniu general, 

se identifica apoi o dimensiune relevanta a acestuia, dupa care se formuleaza titlul, astfel lncat 
tema sa fie clar subsumata domeniului de licenta I disertatie. Se pot solicita de la secretariate 
listele cu temele orientative propuse de fiecare cadru didactic coordonator. Trebuie avut In vedere 
faptul ca exista un numar maxim de lucrari ce poate fi coordonat de un cadru didactic. 

4. Depunerea de catre student, la Secretariatul facultatii, a cererii cu titlul lucrarii ~i numele 
coordonatorului (cererea va avea In mod obligatoriu avizul coordonatorului). Pentru sesiunea 
februarie 2017, depunerea cererii se va face eel tarziu pana la data de 15 ianuarie 2017, orele 
12:00. Studentii care nu respecta termenul limita stabilit de Senatul Universitatii nu l~i vor putea 
depune dosarul de lnscriere la examenul de licenta I disertatie. Fae exceptie candidatii absolventi 
ai altor institutii de lnvatamant superior (pentru examenul de licenta), precum ~i cazurile de 
derogare temeinic motivata. 

5. Stabilirea, impreuna cu coordonatorul, a structurii lucrarii de licenta I disertatie. Studentii 
trebuie sa aiba In vedere urmatoarele aspecte: 
a) structura generala a unei lucrari cuprinde: 

• o parte introductiva, In care se subliniaza motivatia alegerii temei, precum ~i relevanta temei; 

• o parte In care se prezinta teoriile relevante din aria problematica a lucrarii de licenta / 
disertatie, prezente In lucrari de referinta ale literaturii de specialitate romane~ti ~i straine; 

• o parte dedicata cercetarii proprii (cu ipoteze, metodologie, derulare, rezultate, interpretare); 

• 
• 



b) un titlu bine formulat va contine atat conceptele care vor jalona principalele capitole ale tezei, 
cat ~i direqia esentiala a cercetarii; 

c) coordonatorii nu vor accepta titluri ~i nici structuri trimise pur ~i simplu de studenti, fara 
discutarea lor critica; 

d) numarul minim de pagini al unei lucrari de licenta este de 50 (exceptand anexele), iar ponderea 
partii aplicative In totalul lucrarii trebuie sa fie de aproximativ 30-50%. 
e) numarul minim de pagini al unei lucrari de disertatie este de 40 (exceptand anexele), iar 
ponderea partii aplicative In totalul lucrarii trebuie sa fie de aproximativ 30-50%. 

6. ldentificarea bibliografiei ~i documentarea. Studentii trebuie sa ~tie ca, pentru orice lucrare de 

licenta I disertatie, este necesara utilizarea unei bibliografii relevante calitativ ~i suficiente 
cantitativ. Tn principiu, trebuie sa se foloseasca In mod real eel putin 15 lucrari indicate la 
bibliografie, cu date de aparitie cat mai recente posibil; dintre lucrarile indicate, eel putin doua 
trebuie sa fie enciclopedii sau tratate de specialitate; pe langa aceste lucrari, trebuie indicat un 
numar de aproximativ cinci site-uri relevante pentru domeniul lucrarii de licenta I disertatie. 
Coordonatorii trebuie sa descurajeze tendinta de a fi indicate In bibliografie lucrari care nu au fast 
consultate de student. Documentarea este etapa In care studentul ordoneaza bibliografia 
relevanta ~i o parcurge, In vederea redactarii capitolelor teoretice ~i a conceperii cercetarii 
practice. 

7. Redactarea partii teoretice. Redactarea partii teoretice faciliteaza lamurirea ipotezelor lucrarii 
~i previne lansarea In cercetari care au fast deja realizate In comunitatea ~tiintifica. 

8. Pregatirea partii practice presupune: definirea strategiei de cercetare, a metodelor ~i tehnicilor 
adecvate temei, construqia instrumentelor de cercetare ~i validarea lor. 

9. Realizarea partii practice. 

10. Analiza ~i valorificarea rezultatelor cercetarii. 

11. Redactarea formei finale a lucrarii ~i tehnoredactarea acesteia, cu respectarea urmatoarelor 

norme: 

• dimensiunea paginii: A4; 
• margini: Top (sus) 2,5 cm; Bottom (jos) 2,5 cm; Left (stanga) 3 cm; Right (dreapta) 2,5 cm; 

• font (caracter): Times New Roman; 

• size (dimensiune): 12; 

• line spacing (spatiere): 1,5 lines (randuri); 

• vor fi indicate In bibliografie doar cartile citate In lucrare; 

• preluarile identice de text din materialele consultate vor fi obligatoriu indicate cu ghilimele ~i cu 
trimitere bibliografica; este de preferat sa nu existe mai mult de doua citate (maximum patru/cinci 
randuri) pe 0 pagina; 
• preluarile ideilor din materialele consultate (cu reformularea lor de catre student) vor fi urmate, 
la finalul paragrafului, de indicarea sursei, fara sa fie obligatorie indicarea paginii/paginilor; 

• sistemul de citare va fi stabilit de comun acord cu cadrul didactic coordonator; este 
recomandabila stabilirea unui sistem unitar pentru fiecare facultate / specializare. 

va face pe foi de dimensiune A4, utilizandu-se o singura fata; modelul de co 



Anexa 1; modelul paginii de garda {prima pagina) se gase~te In Anexa 2; informatiile de pe coperta 
se vor regasi identic ~i pe pagina de garda, dar pe aceasta din urma va fi indicat ~i titlul lucrarii. 

13. lnscrierea la examenul de licenta I disertatie se va face cu minimum 10 zile inainte de data 
stabilita pentru sustinerea examenului. Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele 
piese: 
a) pentru examenul de licenta: 
• dosar plic; 

• cerere tip de lnscriere; 

• copie a certificatului de na~tere; 

• copie a certificatului de casatorie sau oricarui alt act care atesta schimbari de nume sau 
prenume (daca este cazul); 

• fotocopie dupa cartea de identitate; 

• doua fotografii 3/4 pe hartie mata; 

• diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia, In original; 

• certificatul de competenta lingvistica lntr-o limba de circulatie internationala eliberat de catre 
universitate {In cazul absolventilor proprii) sau de catre o institutie specializata, nationala sau 
internationala, recunoscuta de universitate2

; 

• lucrarea de licenta In doua exemplare legate, cu coperti cartonate; 

• declaratie pe propria raspundere privind elaborarea lucrarii de catre candidat, cu respectarea 
normelor deontologice; 

• fi~a de evaluare completata de coordonatorul I coordonatorii lucrarii de licenta, cu avizul de 
prezentare publica ~i cu specificarea faptului ca absolventul a predat lucrarea In format 

electronic {pentru constituirea bazei de date anti-frauda); 

• dovada achitarii taxei de examinare; 

• fi~a de lichidare {pentru absolventii Universitatii ,,Petre Andrei" din la~i); 

• cerere de eliberare a actelor de studiu doar pe numele de casatorie {daca este cazul) ~i 

declaratia pe propria raspundere prin care se angajeaza sa nu solicite un alt act de studii, In 
cazul modificarii ulterioare a numelui; 

• certificatul de studii universitare de licenta ~i situatia ~colar, eliberate de institutia de 
lnvatamant superior absolvita, pentru candidatii care provin de la alte universitati; 

• suplimentul de diploma In original, dupa modelul autorizat de Ministerul Educatiei, pentru 
absolventii proveniti de la alte institutii de lnvatamant superior. 

b) pentru examenul de disertatie: 
• dosar plic; 

• cerere tip de lnscriere; 

• copie a certificatului de na~tere; 

• copie a certificatului de casatorie {daca este cazul) sau oricarui alt act care atesta schimbari de 
nume sau prenume; 

• fotocopie dupa cartea de identitate; 

• doua fotografii 3/4 pe hartie mata; 

• diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia, In original; 

2 Absolvcntii altar universiUiti pot solicita sustinerea cxamcnului pentru obtinerca 
lingvistica la Universitatea "Petre Andrei" din Ia~i. 



• lucrarea de disertatie in doua exemplare legate, cu coperti cartonate; 

• declaratie pe propria raspundere privind elaborarea lucrarii de catre candidat, cu respectarea 
normelor deontologice; 

• fi~a de evaluare completata de coordonatorul I coordonatorii lucrarii de disertatie, cu avizul de 
prezentare publica ~i cu specificarea faptului ca absolventul a predat lucrarea in format 
electronic (pentru constituirea bazei de date anti-frauda); 

• dovada achitarii taxei de examinare; 

• fi~a de lichidare ; 

• cerere de eliberare a actelor de studiu doar pe numele de casatorie daca este cazul ~i declaratia 
pe propria raspundere prin care se angajeaza sa nu solicite un alt act de studii, in cazul 
modificarii ulterioare a numelui. 

14. In vederea sustinerii lucrarii de licenta I disertatie, studentii pot realiza un suport electronic 
In format ppt (Power Point). Prezentarea power point este un sprijin relevant in prestatia in fata 
comisiei. Structura generala a unei prezentari power point pentru lucrarea de licenta / disertatie, 
cu aproximativ 15 s/ide-uri, este urmatoarea: 

• s/ide-ul 1 contine informatiile relevante pentru identificarea lucrarii, a~a cum apar pe pagina de 
garda a lucrarii; 

• slide-ul 2 contine informatiile relevante pentru structura lucrarii (titlurile capitolelor ~i, 

eventual, a catorva dintre cele mai importante subcapitole); 

• slide-ul 3 prezinta la nivel general ideea de baza a lucrarii (legata de titlul acesteia) ~i motivatia 
alegerii temei; 

• s/ide-urile 4-7 prezinta partea teoretica - teorii, conceptii, abordari ale problematicii urmarite; 
ATENJIE! fiecare student trebuie sa fie in masura sa raspunda intrebarilor comisiei vizand 
cuno~tintele teoretice din domeniul in care este inclusa tema lucrarii; 

• slide-ul 8 prezinta design-ul general al partii practice (cercetarea) ~i pune in evidenta legatura 
acesteia cu partea teoretica ~i cu ceea ce reiese din titlul lucrarii; 

• s/ide-ul 9 include informatii despre ipotezele ce au stat la baza cercetarii; 

• s/ide-urile 10-13 {la nevoie pot fi incluse cateva s/ide-uri in plus) prezinta tabele, grafice 
realizate pe baza datelor cu Iese etc.; 

• s/ide-ul 14 reia ipotezele din perspectiva rezultatelor ~i arata daca au fast sau nu validate; 

• slide-ul 15 va contine concluziile generale ale lucrarii. 

IV. ELEMENTE ORGANIZATORICE 

1. Secretariatul fiecarei facultati va primi de la Biroul Prorectorului, formatul tabelului in care se 
var introduce: numele studentului, numele coordonatorului I coordonatorilor lucrarii, titlul 

acesteia, precum ~i data la care studentul a comunicat aceste informatii. 

2. Studentii au obligatia ca sa se inscrie in tabel pana eel tarziu pe 15 ianuarie 2017, orele 12:00. 
Tnscrierea in tabel pana la data stabilita este o conditie absolut necesara pentru inscrierea propriu
zisa la examenul de licenta I disertatie, in sesiunea februarie 2017. Orice derogare temeinic 
motivata se aproba de catre decanii facultatilor. 



4. Decanii ~i Directorii de Departamente au dreptul de a verifica - lmpreuna cu coordonatorul -
orice teza de licenta I disertatie, pentru a se asigura ca a fast realizata de studentul care urmeaza 
sa 0 sustina. 

5. Pentru pregatirea corespunzatoare a sustinerii lucrarii, facultatile pot organiza o simulare a 

examenului de licenta I disertatie, cu aproximativ 5 zile lnaintea examenului propriu-zis. Prezenta 
la aceasta activitate este facultativa, dar studentii sunt sfatuiti sa participe la simulare. 

6. Secretariatele facultatilor ~i departamentul IT trebuie sa asigure comunicarea corecta a 
informatiilor din acest material tuturor celor interesati (studenti, cadre didactice, personal auxiliar 
specific) . 

Aprobata in ~edinta Senatului Universitatii ,,Petre Andrei" din la~i din data de 07.12.2016, cu 
unanimitate de voturi. 

Prorector pentru activitate didactica ~i de cercetare, 
Prof. univ. dr. Tudor PITULAC 

Pre~edinte Senat, 
Conf.univ.dr. Anca TOMPEA 
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