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PROGRAM
pentru redactarea lucrării de licență
Teza trebuie scrisă cel târziu în partea a III-a. elevii ar trebui să înceapă la începutul anului. Teza este scrisă,
cercetată și planificată sub îndrumarea unui profesor de conducere. Pentru a face acest lucru, studentul trebuie să
aleagă un conducător de disertație cât mai curând posibil. Profesorul îndrumător poate refuza să susțină disertația
dacă tema propusă nu aparține domeniului său sau numărul de studenți îndrumați depășește numărul maxim de
studenți specificat de institut. Studentul are dreptul la 5 consultări cu conducătorul disertației (consultația durează 15
minute). Studenții trebuie să aplice pentru consultații în prealabil, cu întrebările formulate în prealabil. Profesorul principal
Selecția elevului și prima întâlnire cu directorul va fi precedată de preselectarea de către student a temei și a
compilare de literatură curentă pe această temă, constând din minim 10 itemi, cunoștințe de literatură, scurt fragment
făcând despre asta. Până pe 15 octombrie, toți elevii trebuie să-și aleagă un director, iar disertația va fi convenită cu aceștia
management. Redactarea disertației, planificarea și realizarea cercetării reprezintă sarcina și responsabilitatea
profesională a studenților. Conducătorul disertației poate refuza coordonarea disertației sau o propune spre susținere
în orice moment în timpul conducerii lucrării, dacă disertația nu îndeplinește criteriile minime sau studentul nu
îndeplinește termenele prevăzute în program.
Titlul tezei:

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Student: ____________________________________________________________________________
Profesor principal: ________________________________________________________________________________

Termen limită Data întâlnirii Semnătura profesorului

• Selectarea unei teme, formularea unei
întrebări de cercetare (1-2 pagini)

oct 25.

• Întocmirea planului de cercetare

nov 25.

• Dezvoltarea completă a instrumentelor și
procedurilor de măsurare

15 dec

• Pregătirea părții introductive a disertației, analiza
fondului literaturii

feb. 1.

• Descrierea metodelor

deja. 1.

• Prezentarea rezultatelor parțiale. Descrierea
procedurilor de analiză a datelor

deja. 25.

• Depunerea primului manuscris al tezei Apr. 25.
• Depunerea manuscrisului final al tezei

Data

ficat. 15.

Semnătura studentului

