Ghid pentru elaborarea lucrării de licenţă

Structura lucrării de licenţă
1. Coperta (Anexa 1)
2. Pagina de titlu (Anexa 2)
3. Cuprinsul va conţine titlurile tuturor capitolelor şi subcapitolelor însoţite de numărul
paginii la care începe fiecare capitol.
4. Introducerea va conţine motivaţia alegerii temei, importanţa şi actualitatea temei,
obiectivele generale ale lucrării, metodologia folosită, prezentarea structurii lucrării.
Introducerea nu se consideră capitol şi nu se numerotează.
5. Capitolele vor fi numerotate crescător începând cu numărul 1, fiecare putând să aibă
o scurtă introducere în tema capitolului şi, în partea finală, o secţiune de concluzii,
care să sintetizeze informaţiile prezentate în cadrul acelui capitol.
6. Concluziile cuprind sinteza informaţiilor prezentate în lucrare, opinia personală
privind rezultatele cercetării care s-a materializat în lucrarea de licenţă şi eventuale
planuri de valorificare a cercetării întreprinse sau de continuare a cercetării în
direcţia temei abordate.
7. Bibliografia conţine lista tuturor lucrărilor citate în lucrarea de licenţă.

Reguli de redactare







Formatul paginii este A4 (nu ”Letter”), numărul de pagini recomandat fiind pentru
lucrarea de disertaţie fiind între 40 şi 60. Pentru marginile paginii se vor utiliza
următoarele valori: stânga - 2,5 cm, dreapta - 2 cm, sus - 2,5 cm, jos - 2 cm.
Formatul caracterelor Se va folosi Times New Roman, 12, normal – pentru text. Titlurile
capitolelor, subcapitolelor şi subpunctelor vor fi scrise în bold. Marimea caracterului
pentru titluri va fi de 14 pentru titlurile capitolelor. Capitolele vor fi numerotate cu
numere arabe (1, 2, 3, etc.), la fel şi subcapitolele (1.1,1.2, 1.3, etc.). Spaţierea între
rânduri va fi de 1,5 linii.
Textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta
(justified). Titlurile capitolelor pot fi aliniate centrat.
Fiecare capitol va fi început pe o nouă pagină, dar nu şi subcapitolele şi subpunctele. Se
recomandă numerotarea capitolelor cu cifre arabe (1, 2, 3 etc.) şi a subcapitolelor după
modelul: 1.1, 1.2 etc.
Numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu, până la ultima pagină a
lucrării, dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea. Numărul de pagină se
inserează în




subsolul paginii, centrat.
Pe parcursul lucrării se va utiliza un singur stil de citare bibliografică. Se prefera citările în
cadrul textului după modelul: (Bauman, 1992); (Bauman, 1992: 23-25); (Bauman 23)
 Referinţele bibliografice se vor face după modelul:
 Cărţi, articole şi capitole în cărţi:
Sidel, Ruth. On Her Own: Growing Up in the Shadow of the American Dream. New York:
Penguin, 1990.
Lakoff, George, and Mark Johnson. Metaphors We Live By. Chicago: U of Chicago P, 1980.
Gates, Henry Louis, Jr., ed. Classic Slave Narratives. New York: NAL, 1987.
Dabundo, Laura. "'The Voice of the Mute': Wordsworth and the Ideology of Romantic
Silences." Christianity and Literature 43.1 (1995): 21-35.
Magny, Claude-Edmonde. "Faulkner or Theological Inversion." Faulkner: A Collection of
Critical Essays. Ed. Robert Penn Warren. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966. 66-78.
Alpern, David M. "Has Moscow Violated SALT?" Newsweek 22 Oct. 1984: 32.
 General Encyclopedia, Wikipedia şi alte surse similare nu sunt acceptate.
 Surse online cum ar fi cărţi de referinţă sau reviste academice pot fi citate conform
exemplului de mai jos:
Article: Ross, Andrew. "Hacking Away at the Counterculture." Postmodern Culture 1.1 (1990): 43
pars. 3 May 2003
<http://muse.jhu.edu/journals/postmodern_culture/v001.1ross.html>.
Book: Rawlins, Gregory J. Moths to the Flame. Cambridge: MIT P, 1996. MIT Press. 30 Aug 2000
<http://mitpress.mit.edu/e-books/moths/>
 Pentru detalii recomandăm: www.wisc.edu/writing/Handbook/DocMLA.html


Lucrarea trebuie redactată într-un limbaj academic impersonal.
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