LICENŢĂ/DISERTAŢIE IULIE 2021
PROCEDURA ÎNSCRIERII ABSOLVENTILOR
pentru realizarea
LUCRĂRII DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE
* valabilă pentru formele de învăţământ ZI, ID si MASTER *
[ZI si ID - anul III; MASTER – anul II (toate masteratele)]

Etapa 1. Pâna în data de 16 oct. 2020 se vor afişa, pe site-ul facultăţii
(www.unitbv.ro/econ) listele cuprinzând toate cadrele didactice care pot
îndruma lucrări de licenţă/disertaţie, pe programe de studii şi forme de
învăţământ, precum şi temele propuse de fiecare îndrumător.
Etapa 2. În perioada 19 - 30 oct. 2020 viitorii absolvenţi vor opta pentru o
temă de licenţă/disertaţie (şi implicit pentru un conducător ştiintific).

Este obligatoriu ca toţi studenţii/masteranzii care au promovat
în anul III licenţă, respectiv II master să opteze pentru o
anumită temă de licenţă/disertaţie şi îndrumător în vederea
parcurgerii etapelor de mai jos.
Studenţii/masteranzii pot opta pentru orice cadru didactic îndrumător dacă
domeniul pe care îl coordoneză în calitate de conducător ştiintific este în
concordanţă cu disciplinele parcurse în cadrul specializării de viitorul
absolvent.
Pot fi aleşi ca îndrumători şi cadre didactice care nu au avut ore la
specializarea respectivă, dar care au acelaşi domeniu de competenţă.
Pe formularul tipizat de înscriere se vor completa 3 teme diferite şi
3 îndrumători distincţi *)

Înscrierea se va face trimițând formularele tipizate completate, astfel:
a. boghe.maria@unitbv.ro (Dep. Marketing) pentru programele de studii:
- MK, ECTS, AI (licenţă zi si ID),
- PSMK, AAT, REI (masterate de aprofundare);
b. margareta.dragomir@unitbv.ro (Dep. Finanţe-Contabilitate) pentru
programele de studii:
- FB, CIG (licenţă zi si ID)
- PCAG, MFB (masterate de aprofundare);
c. ileana.savastru@unitbv.ro (Dep. Management) pentru programele de
studii:
- IE, BA (in engl.), MN (licenţă zi si ID)
- MSA, SIIPA (masterate de aprofundare);
d. monica.manolescu@unitbv.ro (Secretariat) pentru
absolventii masteratelor complementare:
- Managementul afacerilor
- Audit intern
Etapa 3. În perioada 02 nov. – 06 nov. 2020 se vor procesa cererile de
înscriere. Aprobarea înscrierilor pe teme de licenţă/disertaţie va fi validată
de Biroul Consiliului Facultăţii. În cazul în care există mai mulţi
studenţi/masteranzi care au optat pentru aceeaşi temă, cadrul didactic
îndrumător va stabili lista finală a celor admişi.
Etapa 4. În data de 06 nov. 2020 se vor afişa:
a) lista cu repartizarea studenţilor şi masteranzilor admişi pe teme şi
îndrumători; studenţii/masteranzii care, în urma validării din etapa 3,
nu au fost retinuţi pentru îndrumare pentru prima temă pe care şi-au
ales-o, sunt repartizaţi automat la o altă temă dintre cele completate
de ei pe cererea de înscriere*).
*) De aceea, este foarte important ca toţi viitorii absolvenţi să completeze,
în cererea de înscriere, şi opţiunile 2 şi 3 (a se vedea modelul cererii).

b) lista studenţilor şi masteranzilor neadmişi în etapa 3 (care trebuie săși găsească un alt îndrumator / o altă temă);
c) lista locurilor şi temelor care au rămas neocupate pe fiecare
îndrumător;

Etapa 5. În perioada 09-13 nov. 2020 studenţii/masteranzii neadmişi în
etapa 4 se vor înscrie pentru o nouă temă sau, dacă au fost automat
repartizaţi pe optiunea 2 sau 3 din cererea de înscriere, vor confirma în
scris această opţiune în aceleaşi săli în care s-a realizat înscrierea iniţială.
Etapa 6. Studenţii care, pâna în data de 13 nov. 2020, nu s-au înscris
pentru lucrarea de licenţă/disertaţie, vor fi automat repartizaţi la un
îndrumator şi o temă în corelaţie cu programul lor de studii, iar lista finală
se va afişa, în aceeaşi zi, pe site-ul facultăţii. ( www.unitbv.ro/econ).
Îndrumătorul la care studentul figurează pe această listă este cel care
va face aprecierea activităţii de realizare a lucrării de
licenţă/disertaţie şi la finalul semestrului II (an univ. 2020-2021) va
trece nota în catalog la această la disciplina Elaborarea lucrării de
licență/disertație.
Etapa 7. În perioada 16 – 19 nov. 2020 toţi studenţii/masteranzii
(indiferent de modul de repartizare pe teme şi îndrumători) vor lua
legatura cu îndrumătorii lor şi vor stabili amănuntele realizării lucrării de
licenţă/disertaţie. Împreună cu cadrul didactic îndrumător, vor întocmi şi
semna fişa preliminară a lucrării (a se vedea modelul anexat).
Fişa preliminară a lucrării va fi semnată de student și trimisă pe email
îndrumătorului care o va lista, semna și ulterior o va depune la secretariatul
departamentului.
Precizăm faptul că elementele de conţinut și cele tehnice ale redactării
lucrărilor sunt stabilite de fiecare departament din facultate, particularizat
pe specializări (programe de studiu) şi tip de lucrare – în concordanţă cu
cerinţele ARACIS, precizările ministerului, ale universităţii şi hotarârile
Consiliului Facultăţii de Ştiinte Economice şi Administrarea Afacerilor.
Toate aceste instrucţiuni vor fi aduse la cunoştința studenţilor pâna la data
de 27 noiembrie 2020, prin publicare pe site-ul facultăţii.
Etapa 8. Pe perioada derulării de activităţi didactice a anului universitar
2020-2021 studenţii/masteranzii se vor întâlni cu îndrumătorul lucrării de
cel puţin 5 ori spre a discuta şi verifica stadiul realizării lucrării.
Aceste întâlniri sunt folosite de către îndrumători ca bază în procesul de
evaluare şi notare a activităţii studenţilor/masteranzilor la disciplina
“Elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie”, care este prevăzută cu buget de
timp şi credite ECTS în planurile de învăţământ ale tuturor programelor de
studii.

Lipsa unei note în catalogul disciplinei “Elaborarea lucrării de
licenţă/disertaţie” atrage după sine calificativul “Absent” şi neacordarea
creditelor la această disicplină. În consecinţă studentul/masterandul în cauză
NU îşi va putea finaliza studiile, NU se va putea înscrie pentru susţinerea
probei scrise la licenţă şi se va afla în situaţia repetării anului de studii
terminal.

Etapa 9. În perioada 07 iunie–18 iunie 2021, lucrarea de licenţă/disertaţie
va fi predată în forma finală – tiparită şi pe suport electronic – la
secretariatele departamentelor.
ATENȚIE! Lucrările de licență și disertație vor fi verificate în
vederea determinării PLAGIATULUI.
În situația identificării unor lucrări plagiate parțial sau integral,
lucrarea respectivă este anulată pentru susținere și se vor aplica
prevederile legate de fraudarea examenelor.

DECAN,
Prof. univ.dr. G. Brătucu

