UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

GHID
PRIVIND FINALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE
DE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE

Lucrarea de licenţă şi disertaţie reprezintă realizarea unei lucrări cu caracter ştiinţific
pe care absolventul o propune şi o susţine în faţa comisiei de examen în vederea obţinerii
diplomei de licenţă/disertaţie în specializarea medicină veterinară.
Aceasta trebuie să conţină rezultate ale propriilor cercetări şi investigaţii în
domeniul temei alese, ce vor deţine ponderea principală în volumul lucrării, să demonstreze
familiarizarea cu literatura relevantă pentru tema abordată, corectitudine din punct de vedere
ştiinţific şi metodologic, să aibă o structură logică şi să fie redactată coerent, în stil ştiinţific, iar
forma grafică să respecte normele academice aprobate.
Lucrarea de licenţă şi disertaţie trebuie să fie rodul exclusiv al activităţii
absolventului. Plagierea unor lucrări prezentate în sesiunile anterioare, la FMV-USH sau la
oricare altă facultate din ţară sau străinătate, este interzisă şi sancţionată conform
reglementărilor în vigoare, prin exmatriculare sau anularea diplomei dacă dovedirea
plagiatului s-a realizat după obţinerea acesteia.
Lucrarea de licenţă şi disertaţie trebuie să însumeze un volum de 50 - 70 de pagini şi
să fie redactate în conformitate cu prevederile prezentului ghid.
Scopul prezentului ghid este de a furniza studenţilor (absolvenţilor) şi
coordonatorilor instrucţiuni de elaborare a lucrării de licenţă şi disertaţie, astfel încât aceasta
să aibă o structură şi un nivel ştiinţific corespunzător pentru a putea fi prezentată în faţa comisiei
de examen.
Tema lucrării se alege din lista cu temele propuse de cadrele didactice titulare de curs
ce activează la specializarea respectivă, pe bază de cerere tipizată, pusă la dispoziţie de
secretariatul facultăţii. Studentul, cu acordul cadrului didactic îndrumător, poate propune o
temă care nu se găseşte în lista afişată, dar cu încadrarea în tematica disciplinelor din structura
specializării urmată.
Pe parcursul elaborării lucrării studentul va ţine permanent legătura cu cadrul didactic
coordonator, prezentându-i acestuia rezultatele fiecarei etape şi progresele înregistrate în
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realizarea obiectivelor propuse.

Cerinţe generale obligatorii
Lucrarea de licenţă şi disertaţie va avea următoarea structură:
Coperta (anexa 1)
Pagina de titlu (anexa 2),
Declaraţie olografă pe propria răspundere, privind originalitatea lucrării şi
respectarea drepturilor de autor
Cuprins (detaliat pe capitole şi subcapitole)
Lista tabelelor, figurilor (după caz),
Partea I – Consideraţii generale (Studiu bibliografic)
Introducere (1-2 pagini),
Stadiul actual al cunoaşterii pe plan naţional şi internaţional în domeniul temei (cca
35% din volumul lucrării),
Partea a II-a – Contribuţii proprii (Cercetări proprii)
Obiectivele studiului, descrierea cadrului natural/instituţional/organizatoric în care s-au
desfăşurat studiile (5%), condiţiile de experimentare, materialul şi metoda cercetării (10%),
rezultatele proprii privind tema luată în studiu (45-47%), Concluzii şi recomandări (3-5%),,
anexe (după caz), bibliografie (minim 15 titluri).

Redactarea lucrării
Redactarea lucrării se va realiza computerizat, de preferat folosind procesorul de text
Microsoft Word 2003, cu respectarea următoarelor reguli:
•

pe pagina A4, orientată portret, tipărire pe o singură faţă cu marginile: sus, jos, 2 cm
dreapta: 1,5 cm, iar stânga: 3,5 cm;
• textul va fi scris cu font Times New Roman (TNR), utilizând obligatoriu diacriticele
specifice limbii române, înălţimea de 12 pt., spaţiere la 1,5 rânduri şi aliniere stângadreapta (justify);

Titlurile capitolelor şi subcapitolelor vor fi scrise astfel:
Titlurile capitolelor (nivel 1) cu Times New Roman (TNR) de 14 pt., bold, cu majuscule;
Titlurile subcapitolelor (nivel 2) cu TNR de 13 pt., bold, caractere curente;
Titlurile sub-subcapitolelor (nivel 3) cu TNR de 12 pt., caractere curente;
•

fiecare capitol va începe pe pagină nouă, la cinci spaţii (size 12 şi 1,5 între rânduri) sub
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delimitarea superioară a paginii;
•

numerotarea capitolelor şi subcapitolelor se va face cu cifre arabe (ex. Cap. 1; subcap.
1.1; 1.2 etc.)

•

paginile se vor numerota, începând cu introducerea, în partea de jos a paginii, centrat,
luând în calcul şi paginile anterioare.

•

figurile şi tabelele vor fi numerotate cu două cifre, în ordine cronologică pe fiecare

capitol şi obligatoriu cu referire în text, iar în cazul când acestea sunt preluate din alte lucrări
se va menţiona sursa.
Numărul tabelului se va înscrie deasupra acestuia, în partea dreaptă (ex. Tabel 1.1), iar
denumirea se va înscrie cu caractere curente (TNR, 12), centrat.
Numărul şi denumirea figurii se vor înscrie dedesubtul acesteia, centrat (ex. Fig. 1.1 ...). Dacă figurile şi tabelele sunt preluate integral din bibliografia utilizată sau prelucrate, se
va indica sub titlu obligatoriu sursa de provenienţă (ex. după Brown et al., 2009).
Lista de referinţe bibliografice va cuprinde doar titlurile cărţilor, articolelor studiate
pentru elaborarea lucrării, ordonate alfabetic după numele primului autor, ce vor fi în
totalitate citate în text, indicându-se autorul/autorii şi anul publicării referinţei respective (ex.
Popescu G., 2009 sau Popescu G. şi colab., 2009, în cazul lucrărilor cu colectiv de autori).
Înregistrarea în bibliografie a sursei consultate depinde de tipul acesteia (carte,
capitol al unei cărţi, articol din revistă sau volum al unei conferinţe, resursă de pe Internet
etc.) şi de numărul autorilor, după modelul de mai jos.
Carte: Autorul/autorii, anul. Titlul cărţii (italic). Editura (eventual ediţia), locul
publicării.
Ex. 1. Popescu D., 2008. Tehnici experimentale. Editura Alma Mater, Ed. I, Bucureşti.
Ex. 2. Popescu D. şi C. Ionescu, 2008. Politici agricole comunitare. Editura Ceres,
Bucureşti.
Capitol din carte: Autorul/autorii, anul. Titlul cărţii (italic). Editura (eventual ediţia),
paginile capitolului, locul publicării. Ex. 1. Popescu D., 2008. Tehnici experimentale. Editura
Alma Mater, Ed. I, pp. 55-115, Bucureşti.
Articol din revistă: Autorul/autorii, anul. Titlul articolului. Titlul revistei (italic), vol.
şi nr. revistei, paginile articolului.
Ex. 1. Voiculescu A., 2008. Simulation of Transport Processes of Antibiotics. Revista
de chimie, vol. 58, nr. 6, pp. 225-230.
Articol din volumul unei conferinţe: Autorul/autorii, anul. Titlul articolului.
Denumirea volumului conferinţei (italic), locul desfăşurării, paginile articolului.
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Ex. 1. Ramirez A., Smith W., 2009. Biodiversity evaluation in agricultural landscapes.
Proc. of IECS , Roma, pp. 20-24.
Sursă de pe Internet: Autorul/autorii, Titlul articolului, http://domeniu.com/cale
/fisier.pdf,
Lucrările editate de instituţii, fără autori definiţi: trei asteriscuri, titlul publicatiei,
instituţia, anul, paginile.
Ex. *** - Anuarul statistic al Romaniei, Institutul NaŢional de Statistică, 2009, pp. 3555.
Lucrarea trebuie redactată într-un limbaj academic impersonal, caracteristic lucrărilor
de cercetare, cu exprimare corectă din punct de vedere gramatical. Ideile prezentate trebuie să
decurgă logic şi coerent, pentru a asigura integritate lucrării.
Susţinerea lucrării în faţa comisiei de examen se va face prin prezentare Power-Point
(12-15 slide-uri, timp de 10 minute) în care candidatul prezintă: stadiul cercetărilor, scurte
referiri bibliografice legate de tema aleasă, materialul şi metodele de studiu utilizate pentru
realizarea temei cercetate, rezultatele proprii (originale) argumentate prin iconografie, grafice şi tabele
(după caz) efectuate pe perioada cercetărilor şi efectuării lucrării de licenţă, iar prezentarea se încheie cu
concluziile cercetării şi eventuale recomandări.
Aprecierea lucrării se face prin note întregi acordate de fiecare membru al
comisiei de examen, ţinându-se cont de următoarele aspecte:
•

modul de abordare a temei luate în studiu (maximum 3 puncte)

•

calitatea rezultatelor obţinute (maximum 2 puncte)

•

aspectul lucrării, respectarea normelor de redactare (maximum 2 puncte)

•

modul de susţinere a lucrării în faţa comisiei şi răspunsurile la întrebări (maximum 3
puncte).

DECAN,
Conf.univ.dr. Andronie Ioana Cristina
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Anexa 1

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

LUCRARE DE LICENŢĂ/
DISERTAŢIE

Coordonator ştiinţific,
Grad didactic Nume Prenume
Absolvent,
Nume Prenume

Anul
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Anexa 2

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
SPECIALIZAREA MEDICINĂ VETERINARĂ

Titlul lucrării

Coordonator ştiinţific,

Grad didactic Nume Prenume
Absolvent,

Nume Prenume

BUCUREŞTI

Anul
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