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În atenţia studenţilor anului III care vor susţine

LUCRAREA DE LICENŢĂ
Studenţii anului III au posibilitatea de a opta pentru una dintre temele orientative pentru
lucrarea de licenţă, afişate ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 noiembrie 2016 pe site-ul universităţii, sau
pentru o altă temă proprie propusă și aprobată de către îndrumător.
Înscrierea în vederea îndrumării de către un cadru didactic de specialitate se face prin
completarea formularul CERERE TEMĂ DE LICENŢĂ (care este postat pe site) cu denumirea temei
propuse, cu numele îndrumatorul ştiinţific care şi semnează că este de acord să coordoneze lucrarea.
Cererea semnată şi de către student este apoi depusă la secretrariatul facultăţii.
TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A FORMULARELOR COMPLETATE : 1 decembrie 2016.
Studenţii care nu-şi exprimă până la această dată opţiunea vor fi repartizaţi din oficiu la un
coordonator. Schimbarea îndrumătorului se face cu avizul celor 2 cadre didactice implicate,
aprobarea decanului facultăţii precum şi cu achitarea unei taxe. O eventuală schimbare de
îndrumător se poate face doar pană cel târziu la data de 1 martie 2017.
Periodic studenţii au obligaţia să prezinte stadiul elaborării lucrării de licenţă cadrului didactic
coordonator.
La sfârşitul fiecărui semestru, în ultima săptămână de activitate didactică, evaluarea lucrării
de licenţă se notează în cadrul disciplinelor PROIECTE ECONOMICE I și II astfel :
-

sem I – primele 2 capitole
sem II – lucrarea finală .

Neprezentarea/nepredarea capitolelor respective cadrului didactic, în timp util, în vederea
notării se consemnează în catalog cu absenţă şi se consideră restanţă.
Broşura pentru licenţă 2017 va putea fi achizitionată în semestrul II de la biblioteca
Universităţii . Tot în cadrul bibliotecii se pot comanda coperţile pentru lucrarea de licenţă în
perioada mai-iunie 2017.
NOTĂ : În sesiunea de examene de iarnă notarea se va face în prima săptămână din sesiune,
studentul având obligația să prezinte cadrului didactic îndrumător parte din lucrare conform celor
menționate anterior și să semneze de prezență. Pentru notarea din semestrul II de asemenea,
prima săptămână este alocată prezentării lucrării în forma finală.

