
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 
FACULTATEA DE ALIMENTAȚIE ȘI TURISM 
SPECIALIZAREA: Inginerie și management în industria turismului 
Sesiunea: 2019 
 

 
 

STRUCTURA GENERALĂ A PROIECTULUI DE LICENȚĂ 
 
 
CUPRINS (se va realiza la nivel de capitol și subcapitol și va cuprinde trimitere la pagina corespunzătoare) 
 
INTRODUCERE (nu reprezintă un capitol distinct al proiectului; se va realiza o introducere în tematica 
abordată în lucrare; se va justifica tema aleasă, importanța științifică a acesteia, gradul de inovare/noutate, 
utilitatea economico-socială și impactul în mediul economico-social) 
 
 

STADIUL ACTUAL AL CUNOȘTERII ȘI TENDINȚELE EXISTENTE ÎN DOMENIU (reprezintă primul capitol 
al proiectului și reprezintă o sinteză de documentare în domeniul temei alese; se vor evidenția principalele 
publicații, studii, inițiative și tendințe recente în domeniul temei alese și se va prezenta modalitatea în care 
acestea stau la baza cercetării din cadrul proiectului cu tema aleasă) 
 

PARTE DE SPECIALITATE (poate reprezenta unul sau două capitole distincte ale proiectului, în funcție 
de interdisciplinaritatea temei alese; se va realiza o prezentare generală teoretică a problematicii abordate 
în proiectul de licență; se vor utiliza concepte și limbaj de specialitate; se va identifica o componentă 
distinctă pe care se va concentra studiul de caz ales/soluția propusă) 
 

STUDIU DE CAZ/SOLUȚIE (studiul de caz ales sau soluția propusă trebuie să fie relevante în contextul 
temei alese, a problematicii de specialitate, precum și în contextul economico-social actual; se va prezenta și 
metodologia utilizată) 
 

ANALIZA ECONOMICĂ (este un capitol distinct al proiectului care se realizează pe baza studiului de 
caz ales/soluției propuse) 
 

REZULTATE ȘI CONTRIBUȚII PROPRII (se vor prezenta rezultatele obținute în urma realizării studiului 
de caz/implementării soluției propuse, evidențiindu-se caracterul original și contribuțiile proprii aduse la 
dezvoltarea stadiului actual al cunoașterii, astfel cum a fost prezentat în primul capitol al proiectului) 
 
 
CONCLUZII (nu reprezintă un capitol distinct al proiectului; se vor prezenta scurte concluzii privind atingerea 
obiectivelor propuse prin realizarea proiectului de licență, relevanța rezultatelor obținute în contextul 
economico-social; se vor formula recomandări/se vor contura noi perspective de cercetare) 
 
BIBLIOGRAFIE (se va realiza utilizând stilul APA; proiectul va cuprinde note de subsol și va indica sursa 
tuturor datelor utilizate, inclusiv la realizarea graficelor și tabelelor) 
 


