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Anul I 2016/2017, sem. 2

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
DE SPECIALITATE
Cursanţii programului de master trebuie să întocmească în semestrul II al
anului I, 2016/2017, un proiect pentru disciplina CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ DE
SPECIALITATE.
Tematica va fi aleasă de cursanți din temele studiate în cadrul programului
de masterat si se vor conforma cerințelor prezentate in Anexa de la pagina a 2-a.

Până la data de 31.05.2017 este obligatoriu ca proiectul trebuie predat pe
suport

de

hârtie

la

coordonatorul

ştiinţific,

în

vederea

efectuării

corecturilor/menţiunilor ce se impun.

Disciplina “CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ DE SPECIALITATE” se va finaliza cu
un proiect care va fi prezentat comisiei de specialitate, în ultima săptămână de
activitate didactică, nota obţinută reprezentând condiţie de promovare în anul
superior, luându-se în considerare şi la calculul mediei anuale
In cazul in care proiectul va întruni criteriile ştiinţifice de performanţă, va fi
publicat în numărul din luna decembrie 2017 al „Revistei de Informatică Aplicată în
Management”, editată semestrial.

Decan,
Prof univ dr CĂRUŢAŞU GEORGE
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ANEXA

INSTRUCŢIUNI PRIVIND REDACTAREA PROIECTULUI
DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ DE SPECIALITATE

Redactarea lucrării se va face în limba română (cu diacritice) pe format A4 între 3-6
pagini cu marginile stânga/dreapta de 20 mm, marginile de jos/sus 20 mm, în Word
cu font Times New Roman 12, spatiere la un rând.
Titlul lucrării se va scrie centrat la trei rânduri de marginea superioară cu majuscule,
bold, font 14.
Numele şi prenumele autorilor se va scrie centrat, la 2 rânduri sub titlul lucrării, cu
majuscule, bold, font 12. Dacă sunt mai mulţi autori, se vor scrie în continuare.
Rezumatul (în limba engleză) se scrie la distanţă de două rânduri faţă de rândul ce
conţine numele autorilor, cu font 12, pe cel mult 10 rânduri.
Cuvintele cheie (Keywords) se scriu sub rezumat la două rânduri cu font 12, maxim
5 cuvinte cheie.
Textul lucrării se va scrie la două rânduri faţă de cuvintele cheie, font 12.
Titlurile capitolelor se vor scrie cu majuscule, bold, aliniat la stânga, font Times New
Roman 12, şi vor fi numerotate cu cifre arabe (nu se vor folosi numerotari
automate). Paragrafele care alcătuiesc lucrarea vor începe la o distanţă de 15 mm
de margine, aliniat stânga/dreapta (justify). Între titlul capitolelor şi paragrafe se va
lăsa un rând liber.
Subcapitolele se vor scrie cu font 12, bold şi vor începe la o distanţă de 15 mm de
margine. Sub-subcapitolele se vor scrie cu font 12 italic centrat. Figurile vor fi
încadrate în text şi vor fi numerotate.
Formulele şi ecuaţiile inserate în text vor fi numerotate în dreapta paginii. Tabelele
se vor încadra în text, se vor numerota în dreapta sus, iar titlul se va scrie în stânga
sus.
Bibliografia va fi plasată la sfârşitul lucrării după două rânduri libere (nu se vor folosi
numerotari automate).
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