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Ghid orientativ privind conţinutul şi structura lucrării de licenţă 

 

Specializarea Filosofie 

 

Elaborarea şi susţinerea lucrării de licenţă reprezintă modalitatea prin care se realizează 
evaluarea finală a studenţilor de la nivel licenţă – conform hotărârilor în vigoare de la 
nivelul Universității Dunărea de Jos din Galați  şi al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi 

Teologie. 

 

Prezentul ghid are rolul de a veni în sprijinul studenților, punând la dispoziția acestora 

informații de bază referitoare la cerințele de redactare și structurare a lucrării de licență, 

în acord cu standardele academice în domeniul de specializare.  
 

 

Regulile de redactare a lucrării de licență 
 

1. Dimensiuni: lucrarea va avea între 60 și 75 pagini (de la pagina de titlu la 
bibliografie inclusiv), la care se adaugă suplimentar și anexele. 

2.  Formatul paginii: A4. 

3. Marginile: sus-jos 2,54 cm și dreapta-stânga 2,54 cm.  

4. Alinierea textului în cadrul paragrafelor: textul din cadrul paragrafelor 

va fi aliniat între marginile din stânga și din dreapta (justfied).  Primul rând 

al fiecărui paragraf va avea o  indendare de 1,27 cm. Excepție fac titlurile 
capitolelor care vor fi aliniate centrat. 

5. Font: Times New Roman 12, iar utilizarea diacriticelor (ă, â, î, ș, ț) este 

obligatorie. 

6. Spaţiere între rânduri: textul va respecta o spațiere între rânduri de 1,5 

linii. 

7. Numerotarea paginilor: numărul de pagină se inserează în subsolul 
paginii, centrat. Numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu 

până la ultima pagină a lucrării, dar numărul paginii apare doar începând 

cu Introducerea. 

8.  Numerotarea capitolelor: fiecare capitol începe pe o nouă pagină, dar nu 

și subcapitolele și subpunctele. Capitolele vor fi numerotate cu numere 

arabe (1, 2, 3 etc.), la fel și subcapitolele (1.1, 1.2, 1.3 etc.) și subpunctele 
(1.1.1, 1.1.2 sau 1.2.1, 1.2.2 etc.). Titlul capitolelor, subcapitolelor și 

subpunctelor vor fi scrise îngroșat (Bold). Utilizarea formatărilor de titlu 

permite realizarea automată a cuprinsului.  

9. Antetul paginii: apare începând cu introducerea și va conține numele 

absolventului (în stânga) și titlul capitolului (în dreapta). 

10. Tabele – tabelele se numerotează cu 2 cifre, prima reprezentând numărul 
capitolului, iar cea de-a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul 

respectiv; fiecare tabel are număr și titlu, care se menționează deasupra 

tabelului, aliniate la marginea din dreapta; dacă este cazul, sursa datelor se 

precizează sub tabel, aliniat între marginile din stânga și din dreapta 

(justified), indicând în mod obligatoriu numele autorului/autorilor, 

lucrarea, anul, pagina sau adresa de internet. 
11. Figuri – figurile (acolo unde este cazul) se numerotează cu 2 cifre, prima 

reprezentând numărul capitolului, iar cea de-a doua numărul figurii din 
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capitolul respectiv, fiecare figură are număr și titlu, care se menționează 

sub figură, centrat; dacă este cazul, sursa figurii se indică pe rândul 

imediat următor, justified, indicând numele autorului/autorilor, lucrarea, 
anul, pagina sau adresa de internet. 

 

Imprimarea paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi.  

 

Lucrarea va fi tipărită în două exemplare: unul la secretariat, la dosarul de înscriere, la 

examenul de licență și unul pentru profesorul coordonator. Fiecare dintre cel două cópii 
ale lucrării de licență va include câte un exemplar semnat al declarației de asumare a 

răspunderii. 

 

 

Structura lucrării de licență în filosofie  
 
 Lucrările de licență reprezintă rezultatul efortului propriu de cercetare al 

studenților. Îndrumați de profesorul coordonator, studenții au libertatea de a-și structura 

lucrarea de licență în forma pe care o consideră cea mai adecvată scopului cercetării.  

Însă, structura trebuie să fie coerentă, să existe o corespondență între titlul lucrării și 

conținut și să aibă următoarele elemente cu caracter obligatoriu/opțional:  
 

1. Coperta:  

- numele universității, al facultății; 

- nivelul de susținere al lucrării (lucrare de licență); 

- numele și prenumele absolventului; 

- gradul didactic, prenumele și numele coordonatorului; 
- anul susținerii lucrării. 

 

2. Pagina de titlu:  

- numele universității, al facultății, al departamentului; 

- titlul și subtitlul lucrării; 

- numele și prenumele absolventului; 
- gradul didactic, prenumele și numele coordonatorului; 

- localitatea și anul susținerii lucrării. 

 

3. Cuprinsul va conține: 

- Numele capitolelor, subcapitolelor și subpunctelor, respectiv bibliografia și 
anexele cu indicarea paginației corespunzătoare din text. 

- Lista figurilor și tabelelor, lista abrevierilor (opțional). 

 

4. Rezumatul lucrării (opțional), pe o jumătate de pagină, precizează succint 

subiectul lucrării, tipul de informații utilizate și concluziile principale. 

 
5. Mulțumiri (opțional) pentru persoanele și instituțiile care l-au ajutat pe 

absolvent să realizeze lucrarea. 

 

Pentru fiecare dintre elementele de conținut de mai jos formulați, acolo unde este 

cazul, titluri proprii, corespunzătoare tematicii discutate în secțiunea respectivă.  
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6. Parte introductivă: 

- Importanța și actualitatea problematicii filosofice care constituie tema 

lucrării de licență.  
- Scopul și motivația alegerii temei. 

- Întrebările de cercetare care orientează demersul cercetării, utilizând 

concepte specifice filosofiei și o  analiză din perspectivă filosofică.  

- Modul cum este utilizată teoria și metodologia de cercetare.  

 

Introducerea nu se numerotează ca un capitol al lucrării.  
 

7. Cadru teoretic și precizări conceptuale - prezentarea modului în  care teoria 

facilitează o mai bună înțelegere a temei studiate:  

- Selectarea și valorificarea principalelor teorii și/sau modele explicative din 

filosofie și/sau alte discipline relevante pentru subiectul cercetării. 
- Clarificarea și definirea conceptelor utilizate în analiza informațiilor/datelor 

din lucrare. 

- Prezentarea rezultatelor altor cercetări științifice din filosofie și/sau alte 

discipline, pe aceeași temă. 

 

8. Prezentarea și analiza rezultatelor cercetării:  
 

- Interpretarea rezultatelor din perspectiva scopului cercetării, a ipotezelor 

formulate, a conceptelor și considerațiilor teoretice utilizate. 

 

9.  Prezentarea concluziilor cercetării 

- Prezentarea succintă a motivației, scopului și întrebărilor cercetării. 
- Prezentarea concluziilor în raport cu rezultatele obținute (fără detalii care 

pot fi găsite în secțiunea de interpretare a datelor). 

- Poate fi subliniată contribuția adusă în domeniu prin cercetarea proprie. 

- Pot fi amintite limitele și constrângerile cercetării. 

- Pot fi sugerate posibile direcții viitoare de cercetare. 
 

Concluziile nu se numerotează ca un capitol al lucrării. 

 

10.  Anexe (opțional):  

- Fiecare tip de document este conținut într-o anexă separată. 

- Numerotarea anexelor se va face cu cifre arabe. 
- La lucrare va fi anexată Declarația de asumare a răspunderii semnată de 

candidat. 

 

Anexele apar într-o secțiune separată, care nu se numerotează ca un capitol al 

lucrării. 

 
11.  Referințe bibliografice 

- bibliografia trebuie să cuprindă minimum 15 titluri din literatura de 

specialitate (cărți, capitole de carte, rapoarte de cercetare, cursuri 

universitare, studii prezentate la conferințe).  

- Cel puțin o treime din referințele bibliografice vor fi titluri publicate în 
ultimii 10 ani.  

- Modalitățile de citare și bibliografia trebuie realizate coerent și unitar, 

utilizând stilul de citare Chicago (autor, an). 
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Bibliografia nu se va numerota ca un capitol al lucrării. 

 

Îndrumări privind tehnoredactarea 
 

1. Proceduri de citare  

- Sursa ideilor sau conceptelor generale preluate din alți autori este indicată 

între paranteze imediat după ideea sau textul citat sau la sfârșitul frazei, de 

ex. Zamfir (2005); doi autori: Zamfir și Vlăsceanu (1993); trei autori: Comșa, 

Rughiniș și Tufiș (2008); mai mult de trei autori Zamfir et al. (1984). 
  

- Pentru citatele incluse între ghilimele sau pentru citările referitoare la date, 

afirmații punctuale este necesară specificarea paginii/paginilor: (Zamfir, 

2005, p. 34); (Zamfir, 2005, pp. 34-36). 

 

- Titlurile complete sunt prezentate la sfârșit în lista bibliografică; toate 
sursele bibliografice incluse în lucrare trebuie să se regăsească în lista 

bibliografică finală și toți autorii incluși în  lista bibliografică trebuie să apar 

în textul lucrării. 

-  

2.  Redactarea bibliografiei 

- Lista bibliografică va fi ordonată alfabetic, după numele autorilor, şi 
cronologic, pentru fiecare autor în parte. 

 Cărți de autor:  

- Nume, Prenume, anul. Titlul lucrării cu litere italice, ediţia. Locul: Editura.  

 

Zamfir, Cătălin, 2005, Spre o paradigmă a gândirii sociologice, Iași: Polirom. 

 
- Pentru doi sau trei autori se utilizează „și”, iar pentru mai mult de trei 

autori se utilizează expresia „et al.”. 
- Începând cu al doilea autor se inversează numele cu prenumele:  

 

Zamfir, Cătălin și Lazăr Vlăsceanu, 1993, Dicționar de sociologie, București: 
Editura Babel. 

 

- Când se citează o carte coordonată, se utilizează abrevierea „coord.”: 

 

Zamfir, Cătălin (coord.), 1999, Politici sociale în România, București: Expert. 

 
Articole în reviste/publicaţii periodice 

- Nume, Prenume, anul, Titlul articolului, Numele revistei cu litere italice, 

volumul (partea), paginile.  

 

Goldthorpe, John H., 1991, The uses of history in sociology: reflections on 

some recent tendencies. The British Journal of Sociology, 42 (2), 
211-230. 

 

- În cazul în care se citează un articol dintr-un volum colectiv, se foloseşte 

forma:  
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Zamfir, Elena, (1995), Statul bunăstării, în Zamfir, Elena şi Cătălin Zamfir 

(coord.), Politici sociale. România în context european, Bucureşti: 

Editura Alternative. 
 

Publicații electronice pe internet 

- Autorul, anul, Titlul publicaţiei cu litere italic, disponibil pe: <URL>, accesat 

la data de ZZ.LL.AAAA. 

 

Comşa, M. (n.d.). Designul şi practica cercetării sociale, manuscris 
nepublicat, disponibil pe 

http://mirceacomsa.googlepages.com./LI_DC_draft_curs_design_co

msa.pdf, accesat la 5 noiembrie 2007.  

 

 

3. Alte reguli: 
- pentru sublinieri în text se folosesc numai italicele (nu bold sau underline); 

- în listă, intrările pot fi încheiate cu punct şi virgulă sau punct; în primul caz, 

intrările încep cu literă mică, iar în al doilea, cu literă mare; 

- cuvintele şi citatele în limbi străine se scriu cu italice, excepţie fac numele de 

instituţii; 
- citatele în limba română se scriu cu caractere drepte;  

- titlurile de opere (volume, filme, emisiuni de televiziune, documentare etc.) 

vor fi scrise cu italice, având numele autorului şi data de difuzare între 

paranteze. Exemplu: Spre o paradigmă a gândirii sociologice (Zamfir, 2005). 

 

 

Reguli de prezentare și susținere a lucrării de licență  
 

Prezentare orală sau Power-Point a rezultatelor cercetării întreprinse. Nu sunt 

acceptate prezentări care constau în citirea unui material. Absolventul nu va citi 

informația de pe diapozitiv. 

 
Prezentarea va pune accent pe:  

- întrebările la care lucrarea își propune să răspundă; 

- o expunere succintă (dacă este necesar pentru claritatea prezentării) 

a cadrului teoretic și conceptelor folosite;  

- metodologia de cercetare; 

- contribuția proprie și concluziile lucrării. 
 

Timpul alocat pentru expunerea lucrării de licență este de 10 minute, iar comisia 

va adresa întrebări candidatului aproximativ 5-10 minute. 

 

Membrii comisiei pot adresa întrebări legate de subiectul lucrării de licență și/sau 

metodologia și resursele folosite.  
 

 

Criterii de evaluare a lucrărilor 
 

Evaluarea lucrărilor de licență se va face în  funcție de:  

- corectitudinii redactării;  
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- corectitudinea științifică; 

- calitatea lucrării și/sau cercetării întreprinse. 

 
Respectarea regulilor de structurare a lucrării (detaliate mai sus). 

 

Respectarea regulilor de redactare a lucrării (detaliate mai sus). 

 

Prezentare clară a lucrării/cercetării. 

 
Răspunsuri adecvate la întrebările comisiei. 

 

 

Nota obținută de absolvent este rezultatul evaluării de către cadrul didactic coordonator 

(1/3 din nota finală) și rezultatul evaluării comisiei (2/3).  
 

 

 

În continuare prezentăm, fiecare pe câte o pagină, şabloane pentru următoarele 

documente: 

Anexa 1: Coperta lucrării de licenţă 

Anexa 2: Prima pagină a lucrării de licenţă 

Anexa 3: Declaraţie de asumare a răspunderii 
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UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI 

 

FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE ŞI TEOLOGIE 
 

 

 

 

 

LUCRARE DE LICENŢĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducător şiinţific: 

Titlu academic Prenume Nume 

 

 

 

Absolvent: 

Nume Prenume 

 

 

 

 

 

 

Anul  
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UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI 

 

FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE ŞI TEOLOGIE 

 

Specializarea Filosofie 
 

 

 

 

 

 

Titlul lucrării 
 

 

 

 

 

Conducător şiinţific: 

Titlu academic Prenume Nume 

 

 

 

Absolvent: 

Nume Prenume 

 

 

 

 

 

Galați 

Anul  
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Declaraţie pe propria răspundere 

 

 

 

Subsemnatul (a), ……………………………………, student (ă) al (a) Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, 

Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie, Departamentul de Istorie, Filosofie și Sociologie, Specializarea  

……………...., domiciliat (ă) în loc……………………………..,  str…………………………………….. nr…….. 

bl.………  ap ………, judeţul………………….…. legitimat (ă) cu BI/CI  Seria.... nr………….…..  CNP 

…………………………….., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal privind falsul în 

declaraţii, că lucrarea de licenţă cu titlul ………………………………………………….. 

…………………………………………………., având drept coordonator pe ……………………………. 

…..………………………….., pe care o înaintez spre susţinere în sesiunea……………….nu este un plagiat, atât în  tot 

cât şi în parte, fiind creaţia mea personală.   

 Am luat la cunoştinţă faptul că în cazul în care lucrarea, în tot sau în partea, va fi dovedită ca fiind plagiată voi 

fi exmatriculat (ă), pierzând dreptul de a mai susţine examenul de licenţă, iar dacă  plagiatul va fi dovedit după 

absolvirea lucrării de licenţă îmi va fi retras titlul academic. 

 Anexez rezumatul tezei de licenţă în format electronic şi sunt de acord cu afişarea lui pe site-ul instituţiei. 

 

 Susţin şi semnez, 

 

……………………………. 

           Data………………. 
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