
 

ANEXA NR  1 

 

 
a Procesului verbal din data de 5 octombrie 2021 

TERMENE ȘI CONDIȚII PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE 

LICENȚĂ 
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

SESIUNEA IULIE 2023 

 

Pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de redactare a lucrării de licență, 

studenții vor respecta următoarele condiții: 

1. Alegerea temei de cercetare și a profesorului coordonator 

Fiecare student se va decide asupra unei teme de cercetare/titlu provizoriu și va contacta 

cadrul didactic în măsură să coordoneze tema respectivă până cel târziu la data de 4 

noiembrie 2022. Nerespectarea acestui termen va atrage după sine atribuirea din oficiu a 

unei teme și a unui cadru didactic coordonator, fără posibilitatea operării de modificări 

ulterioare. La secretariatul universității se va depune cererea de aprobare a temei (se 

găsește în anexe mai jos), care va fi semnată de către coordonatorul lucrării, precum și de 

către decanul facultății. 

2. Etapele redactării lucrării de licență 

Studenții au obligația de a se prezenta la o serie de întâlniri cu cadrul didactic coordonator 

(fie online, fie în persoană), în vederea verificării stadiului de elaborare a lucrării și efectuării 

corecturilor sau modificărilor necesare. Fiecare student trebuie să participe la minim 4 

întâlniri de consultare, după cum urmează: 

 

2.1. Stabilirea structurii viitoarei lucrări, a design-ului 

experimental propus și a instrumentelor de cercetare ce 

urmează a fi utilizate 

10 octombrie  –  

16 decembrie 2022 

 

2.2 Elaborarea secţiunii teoretice a lucrării de licenţă 5 noiembrie 2022 – 

 27 ianuarie 2023 



 

2.3 Verificarea secțiunii teoretice a lucrării, propunerea de 

corecturi, modificări sau completări 

1 februarie –  

25 februarie 2023 

2.4 Elaborarea secţiunii practice a lucrării de licenţă  

 

27 februarie –  

2 iunie 2023 

2.5 Verificarea secțiunii practice a lucrării, propunerea de 

corecturi, modificări sau completări de către cadrul didactic 

coordonator  

2 – 16 iunie 2023 

 

2.6 Corecturi finale și verificarea prezentării PowerPoint 

 

19 – 30 iunie 2023 

    

 Întâlnirile cu cadrul didactic coordonator vor avea loc conform orarului de consultații. 

Măsura în care studentul respectă termenele de mai sus va avea un impact asupra notei 

finale acordată de către coordonator lucrării, fiecare întârziere sau nerespectare fiind 

penalizată prin depunctare la aprecierea finală. 

 Aceste termene vor fi aduse la cunoştinţa studenţilor anului III si masteranzilor anului 

II în perioada 3 – 14 octombrie 2022. 

 

 

 

Data       Aprobat 

       Decan, 

Prof. univ. dr. Camelia Stanciu 


