PRECIZĂRI PRIVIND ALEGEREA TEMELOR ȘI ELABORAREA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ/
DISERTAŢIE LA FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI
A. Alegerea temei lucrării de licență/disertație și stabilirea coordonatorului științific.
Elaborarea lucrării de licență/disertație
Fiecare student al Facultății de Administrație și Afaceri are obligația de a-și alege tema lucrării de
licență/disertație și cadrul didactic coordonator ținând cont de următoarele precizări:
a) Afișarea temelor propuse de cadrele didactice cu drept de coordonare se va face pe site-ul
F.A.A., la adresa: http://www.faa.ro/index.php/studii-licenta/teme-lucrari-licenta si
http://www.faa.ro/index.php/studii-master/teme-lucrari-disertatie.
b) Alegerea temei pentru lucrarea de licență/disertație, de către studenții anilor terminali –
licență si master - se realizează până la data de 5 decembrie 2016, ținând cont de temele de
cercetare propuse de cadrele didactice, dar și de aptitudinile și interesele academice individuale.
Studenții sunt solicitați să transmită cadrului didactic coordonator o cerere tip (care poate fi
accesată și descărcată de pe site-ul FAA) în care se menționează titlul lucrării și care este semnată
de candidat și de coordonatorul lucrării. Studenții care nu își îndeplinesc această obligație în
termenele prevăzute vor fi repartizați aleatoriu către un profesor coordonator, de către facultate.
Studenții vor comunica alegerea titlului /profesorului coordonator fie prin intermediul șefului de
an, fie accesând formularul web, aflat la adresa: https://goo.gl/forms/M7q8U3xAbQvMnbDT2.
c) Schimbarea profesorului coordonator se poate realiza o singură dată, pe baza unei cereri
aprobată de profesorul coordonator, ce poate fi depusă la secretariat până la data de 22 ianuarie
2017. După această dată, schimbarea profesorului coordonator nu mai este permisă. Studenții
vor comunica schimbarea profesorului coordonator accesând formularul web, aflat la adresa:
https://goo.gl/forms/M7q8U3xAbQvMnbDT2.
d) Titlul lucrării de licență/disertație, menționat în cererea semnată de către student și avizată de
către profesorul coordonator, se poate schimba pe parcursul anului universitar, cu avizul
coordonatorului, cu mențiunea că schimbarea trebuie anunțată facultății, accesând formularul
web, aflat la adresa: https://goo.gl/forms/M7q8U3xAbQvMnbDT2.
e) Pe parcursul realizării lucrării de licență/diserație, studentul colaborează cu coordonatorul
științific în vederea asigurării standardelor de calitate necesare unei cercetării științifice. În acest
sens, studentul consultă Ghidul de elaborare a lucrărilor de licenţă și de disertaţie la Facultatea
de Administraţie și Afaceri. Profesorul coordonator evaluează progresul, precum și măsura în
care studentul respectă condițiile recomandate în acest ghid. Cu toate acestea, conținutul lucrării
revine exclusiv în sarcina studentului.
f) Predarea lucrării are loc la Secretariatul facultății, la data stabilită de către facultate pentru
înscrierea pentru examenul de Licență/ susținerea lucrării de disertație. Studenții vor depune:

Lucrarea de licență/disertație în forma legată (varianta finală) și în format electronic (pe
CD, document în format Word), însoțită de referatul profesorului coordonator;


Declarația antiplagiat (pe propia răspundere), semnată atât de absolvent cât şi de
profesorul coordonator (tip). Lucrarea de licență/disertație este rezultatul muncii studentului,
este efectuată pe baza cercetărilor acestuia și pe baza informaţiilor obţinute din surse care au
fost citate şi indicate în note de subsol şi în bibliografie. Este obligatoriu ca lucrarea să nu mai fi
fost prezentată sub aceeași formă vreunei instituţii de învăţământ superior în vederea obţinerii
unui grad sau titlu ştiinţific ori didactic.
B. Practica de cercetare pentru lucrarea de licență/ disertație
Având în vedere faptul că în cadrul planului de învățământ există în anul III (licență) și anul II
(master), semestrul II, disciplina Practică de cercetare pentru lucrarea de licență/ disertație,
disciplină obligatorie ce întrunește un număr de 3, respectiv 10 credite, studenților le revin
următoarelor obligații:
a) Pentru a fi notați la această disciplină cu nota minimă de promovare (5), studenții vor trimite
profesorului coordonator ales pentru lucrarea de licență/ disertație, cel puțin planul/cuprinsul
lucrării și bibliografia aleasă, până la data stabilită și comunicată pentru evaluarea la această
disciplină. În cazul în care această procedură nu este îndeplinită, studenții vor înregistra restanță
la această disciplină și nu li se va încheia situația școlară.

Pentru întrebări și nelămuriri, vă puteți adresa Prodecanului pe probleme de școlaritate (
camelia.cojocaru@faa.unibuc.ro ) sau direct la secretariat.

