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Cuprins 

Introducere 

1. Stadiul actual al cunoașterii și al cercetărilor în domeniu.  

Va cuprinde partea teoretică a fenomenului studiat, sub forma unui studiu critic (exprimându-se 

punctele de vedere proprii referitoare la informațiile incluse în lucrare) asupra literaturii de 

specialitate referitoare la tema abordată, a autorilor şi surselor de renume intern şi internațional, 

cărți, tratate, cursuri, monografii, lucrări de specialitate, reviste, articole ştiințifice, internet etc.  

2. Stabilirea planului de cercetare 

Materialul şi metoda de lucru (cercetare) utilizate în lucrare: se vor preciza ipotezele, materiale si 

instrumentele utilizate, procedurile si metodele statistice, destinate analizei datelor obținute sau 

metodele de analiză calitativă, după caz. La final sunt enumerate obiectivele lucrării. 

3. Rezultate şi interpretarea rezultatelor este secțiunea dedicată prezentării în detaliu a 

rezultatelor obținute, precum şi discutării semnificației acestora, în baza prelucrării statistice a 

valorii parametrilor investigați. Prezentarea şi discutarea rezultatelor, trebuie să confirme 

cunoștințele, competențele generale şi de specialitate ale absolventului, dobândite în timpul 

studiilor de masterat. 

4. Concluzii şi recomandări reprezintă partea finală a proiectului, în care se prezintă în mod 

sintetic cele mai importante rezultate obținute, se evidențiază valoarea lor teoretică şi practică, 



gradul de originalitate şi creativitate a recomandărilor rezultate din lucrare cu aplicabilitate 

practică. 

Bibliografie: Toate citările bibliografice din text, trebuie să se regăsească la finalul proiectului în 

lista bibliografică. Acest capitol poate conține unul sau mai multe subcapitole, după cum 

consideră autorul că este necesar. 

 

Notă: 
Lucrarea de Disertație va fi redactată conform ghidului de redactare. 
Lucrarea de disertație trebuie să demonstreze cunoașterea științifică avansată a temei abordate, să 

conțină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluționarea temei, precum și modalități de validare 
științifică a acestora. 

Titlul lucrării de disertație trebuie să fie în concordanță cu tema și să reflecte conținutul lucrării. 
Este obligatoriu ca  Lucrarea de Disertație să cuprindă toate temele prevăzute în capitolele din 

structura recomandată. 
Lucrările de disertație  care nu tratează tema unui capitol nu sunt acceptate pentru susținere. 
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