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STRUCTURA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE 
AN UNIVERSITAR 2020/2021 

 
 
CUPRINS (se va realiza la nivel de capitol și subcapitol și va cuprinde trimitere la pagina corespunzătoare) 
 
INTRODUCERE (nu reprezintă un capitol distinct al lucrării de disertație; 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 lucrării de disertație 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 lucrării cu tema aleasă) 
 

PARTE DE SPECIALITATE (poate reprezenta unul sau două capitole distincte ale lucrării, în funcție de 
interdisciplinaritatea temei alese; se va realiza o prezentare generală teoretică a problematicii abordate în 
lucrarea de disertație; 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) 
 

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 lucrării) 
 
 
CONCLUZII (nu reprezintă un capitol distinct al lucrării; se vor prezenta scurte concluzii privind atingerea 
obiectivelor propuse prin realizarea lucrării de disertație, 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) 
 

Notă: 
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. 
 

Șef lucr.dr. ing.jr.  Diana FORIS 
Coordonator program masterat MOEAT 



 

 

Prezenta structură a fost discutată și aprobată în ședința Consiliului Departamentului Ingineria și 

Managementul Alimentației și Turismului din data de 15 decembrie 2020. 

 
Conferențiar dr. ing. Cristina Maria CANJA, 

Director Departament 

 


