
 

 
 

Ghid pentru  
susţinerea, prezentarea si 
expunerea orală a lucrării 

de licenţă/disertaţie de 
master 

 
 
 
 
 

2 Ghid pentru susţinerea, prezentarea si expunerea orală a lucrării de licenţă/disertaţie de master 

wwww.Lucrare-Licenta.RO 

 

 
 

  Lucrarea "Ghid pentru sustinerea, prezentarea si expunerea 
orala a lucrarii de licenta/disertatie de master"  a fost lansata initial 

cu ocazia Targului Educational 2009.  
 Editia de fata, revazuta si adaugita, a fost  înregistrata la 

Biblioteca Nationala a României având codul ISBN 978-973-0-
17884-5. 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

3 Ghid pentru susţinerea, prezentarea si expunerea orală a lucrării de licenţă/disertaţie de master 

wwww.Lucrare-Licenta.RO 

 

Cuprins 
 

Introducere 

 

Capitolul 1 Pregătirea materială pentru expunerea orală a lucrării de 

licenţă/disertaţie de masterat 

1.1 Alegerea materialului ilustrativ 

1.2 Rezumatul-scenariu al expunerii orale 

1.3 Pregătirea propriu-zisă a expunerii orale 

1.4 Câteva reguli specifice expunerii orale 

1.5 Exerciţii de expunere orală a conţinutului lucrării 

 

Capitolul 2 Preliminariile susţinerii lucrării de licenţă/disertaţie de 

masterat 

2.1 Prezentarea conţinutului lucrării 

2.2 Prezentarea şi argumentarea lucrării în faţa comisiei de licenţă//disertaţie 

de masterat 

 

Capitolul 3 Speech-ul 

3.1Conţinutul şi structura speech-ului 

 

Capitolul 4 Planşe şi alte materiale vizuale de prezentare 

4.1 Prezentarea Power Point 

 

Capitolul 5 Recomandarea procedeului de prezentare a lucrării pentru 

4 Ghid pentru susţinerea, prezentarea si expunerea orală a lucrării de licenţă/disertaţie de master 

wwww.Lucrare-Licenta.RO 

 

încadrarea în cele 10 minute 

5.1 Răspunsurile la întrebări 

5.2 Dialogul cu membrii comisiei de examinare 

5.3 Cum se procedează dacă membrii comisiei” dau peste cap” planul de 

prezentare al lucrării 

5.4 Recomandări in susţinerea proiectului de licenţă/disertaţie de masterat 

Capitolul 6 Indicatori de evaluare a unei lucrări de licenţă/disertaţie de 

masterat 

Anexe 

 



5 Ghid pentru susţinerea, prezentarea si expunerea orală a lucrării de licenţă/disertaţie de master 

wwww.Lucrare-Licenta.RO 

 

 

Introducere 

 

Lucrarea de licenţă/dizertaţie reprezintă, pentru absolvent, un mijloc prin 

are acesta poate demonstra atât capacitatea şi modul său de analiză a 

problematicii implicată de tema aleasă, cât şi formarea sa prospectivă privind 

abordarea problemelor şi situaţiilor cu care va fi confruntat în exercitarea 

meseriei viitoare. 

Prezentarea lucrării de licenţă/disertaţie de masterat in fata comisiei de 

examinare este cel putin la fel de importanta ca si redactarea acesteia. Nota 

finală obţinută de către absolvent reprezintă atât rezultatul evaluării lucrării de 

către cadrul didactic coordonator (evaluare consemnată într-un referat semnat 

în original), cât şi rezultatul evaluării comisiei, în urma prezentării şi susţinerii 

acesteia de către absolvent.        

 Calitatea prezentării lucrării de licenţă/disertaţie de masterat nu se 

substituie, desigur, valorii intrinseci a lucrării: o lucrare slaba sau mediocra nu 

va putea fi salvata de o prezentare strălucitoare, deoarece argumentele 

prezentării se situează întotdeauna cel mult la nivelul valorii lucrării. De altfel, 

in momentul prezentării lucrării, comisia de examinare este edificata asupra 

valorii lucrării de licenţă/disertaţie de masterat, deoarece aceasta este studiata 

cu mult timp înainte, iar in referatul întocmit de către coordonatorul ştiinţific al 

lucrării către membrii comisiei de examinare, este deja propusa o nota.   

 Aspectele supuse evaluării în procesul de notare al unei lucrări de 

licenţă/disertaţie de masterat sunt următoarele: 

 

 nivelul şi calitatea cunoştinţelor teoretice acumulate şi aplicate;  

 capacitatea de a parcurge un demers de cercetare complet, 

concretizat în elaborarea unei lucrări cu caracter ştiinţific; 

 pregătirea teoretică şi metodologică a absolventului;  

 capacitatea de a realiza interpretarea rezultatelor şi de a formula 
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soluţii pentru o problemă dată, asumată şi identificabilă în raport cu 

realitatea;  

 capacitatea de a parcurge un demers de cercetare complet, 

concretizat în elaborarea unei lucrări cu caracter ştiinţific 

           

Procesul de desfăşurare a unui demers ştiinţific complex şi complet, 

referitor la o temă de cercetare aleasă, nu este însă la îndemâna studentului 

care în anii de facultate a fost confruntat mai ales cu acumularea de cunoştinţe 

teoretice şi mai puţin cu folosirea acestora în scopul rezolvării unor probleme 

reale care de cele mai multe ori diferă de modelele teoretice cu care s-a 

familiarizat la cursuri. 

Acestea au fost câteva din motivele care au generat nevoia elaborării 

acestui ghid care încearcă să furnizeze elementele de bază în prezentarea unei 

lucrări de licenţă/disertaţie. Acest ghid furnizează informaţii generale şi 

recomandări neavând pretenţia de a fi spus totul sau de a fi un îndrumar pas 

cu pas al susţinerii orale unei astfel de lucrări (licenţă/disertaţie de masterat).  

 Prezentul ghid este structurat in 6 părţi, după cum urmează: 

   Capitolul 1. Pregătirea materială pentru expunerea orală a lucrării 

de licenţă/disertaţie de masterat 

Capitolul 2. Preliminariile susţinerii lucrării 

Capitolul 3. Speech-ul 

Capitolul 4. Planşe şi alte materiale vizuale de prezentare 

Capitolul 5. Recomandarea procedeului de prezentare a lucrării pentru 

încadrarea în cele 10 minute 

Capitolul 6 Indicatori de evaluare a unei lucrări de licenţă/disertaţie de 

masterat 

Fiecare dintre aceste elemente componente ale ghidului vor fi detaliate în 
cele ce urmează. 

7 Ghid pentru susţinerea, prezentarea si expunerea orală a lucrării de licenţă/disertaţie de master 

wwww.Lucrare-Licenta.RO 

 

Capitolul 1 

Pregătirea materială pentru expunerea orală a lucrării de 
licenţă/disertaţie de masterat 

 

Ultima probă a examenului de absolvire o constituie motivarea de către absolvent a 

lucrării de diplomă/disertaţie de masterat în faţa unei comisii de examinare. Cum 

susţinerea este publică, absolventul va ţine cont şi de un posibil auditoriu public. Susţinerea 

se face în urma avizării lucrării de către conducătorul ştiinţific printr-un referat de evaluare.  

 Prezentarea orală a lucrării în faţa unei comisii de examinare formate, de obicei, din 

cadre didactice sau cercetători din învăţământul superior are ca obiectiv aprecierea 

capacităţii autorului de a stăpâni întregul conţinut al temei şi de a susţine prin expunerea 

orală, cu argumente suficient de motivate ştiinţific ideile, tezele, constatările şi soluţiile 

prezentate în lucrarea scrisă.    

Pentru o reuşită sigură, autorul lucrării are nevoie de o anumită pregătire 

pentru susţinerea orală (oratorie) care nu este, de departe, asemănătoare cu 

susţinerea scrisă (redactarea). Această pregătire vizează, mai întâi, partea sa 

materială şi, apoi, partea, importantă şi fragilă, de pregătire pentru expunerea 

orală propriu-zisă în faţa comisiei de examinare. Cele două părţi se influenţează 

reciproc şi, folosite judicios, asigură succesul dorit.     

 Pregătirea pentru expunerea orală a textului redactat în lucrare constituie 

ultima etapă în activităţile de obţinere a unei notări de vârf inclusiv în ultima 

probă a examenului de absolvire.   

Ceea ce urmăreşte comisia de examinare cu prilejul susţinerii publice a 

lucrării poate fi sintetizat in următoarele:  

 candidatul stăpâneşte conţinutul lucrării de licenţă/disertaţie de 

masterat in amănunt;  

 candidatul este capabil de o prezentare sintetica si coerenta a unui 

conţinut mult mai vast;  

 candidatul este capabil de o desfăşurare inteligenta a unor 
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argumente care sa justifice: tema aleasa, modalităţile de cercetare, 

concluziile desprinse, propunerile făcute;  

 candidatul este capabil sa suporte o discuţie, pe baza de întrebări 

sau contra argumente, prin care sa susţină propriul punct de 

vedere;  

 candidatul are putere de convingere si forţa de persuasiune in 

urmărirea obiectivului propus;  
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Figura1.1. Diagrama activităţilor desfăşurate în etapa de pregătire a expunerii orale a 
lucrări 

1.1 Rezumatul-scenariu al expunerii orale 

 
Rezumatul expunerii este un document de sinteză al conţinutului lucrării, 

ce urmează a fi prezentat sub forma orală, bazată pe elemente de oratorie, 

dublate de suporturi materiale ilustrative.       

 Rezumatul expunerii conţine şi elemente de scenariu al desfăşurării 

expunerii, în timp şi spaţiu. Spaţiul este mai la îndemână decât timpul. Cu 

spaţiul te poţi familiariza, cu timpul niciodată. Spaţiul poate fi acelaşi, timpul 

este mereu altul. În spaţiu te poţi opri, în timp este insă imposibil.  

 Timpul acordat expunerii orale este de obicei cel comunicat de comisie la 

începutul examinării, timp care, de obicei, este de 10 până la 15 de minute. 

Rezumatul şi expunerea rezumată a lucrării, ca şi toate exerciţiile de oralitate se 

vor realiza de aşa manieră ca împreună cu manipularea materialului ilustrativ 

să se încadreze în timpul menţionat.     

Spaţiul îl constituie sala de examinare care ar putea (sau nu) permite afişarea de 

planşe, instalarea aparaturii de proiecţie, filmare etc. În cazul în care sala nu este adecvată 

prezentării materialului ilustrativ, ceea ce se constată, de obicei, înaintea sosirii comisiei de 

examinare, autorul lucrării va căuta alte soluţii, nicidecum nu va renunţa la prezentarea 

ilustrativă. Dacă autorul este prevăzător, se va pregăti anterior pentru înlăturarea acestui 

risc. 

Rezumatul, care localizează în desfăşurarea sa şi elementele de scenariu, 

asigură obţinerea următoarelor performanţe, care pot influenţa deciziile 

membrilor comisiei de examinare: 

 sublinierea problemelor esenţiale abordate în lucrare şi identificarea 

oportunităţilor pentru rezolvarea lor; 

 evidenţierea contribuţiei personale la ideile, tezele şi soluţiile noi, 

argumentate şi motivate, în cadrul lucrării; 

 încadrarea expunerii într-un timp maxim acordat de comisia de 
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examinare; 

 folosirea întregului material ilustrativ selectat, la momentul oportun 

expunerii orale, cu respectarea timpului prevăzut. 

Elementele de scenariu sunt marcate în cadrul rezumatului expunerii, fie 

prin folosirea altui caracter de litere, fie prin introducerea lor în chenare, la 

momentul de timp potrivit al expunerii. Aceste componente vizează:   

  locul sau poziţia, faţă de comisie şi auditoriu, a plasării materialului 

ilustrativ pentru a fi vizualizat cu uşurinţă şi înţeles în totalitatea sa;  

 ordinea prezentării fiecărei ilustraţii în raport de expunere;  

 timpul acordat pentru prezentarea şi explicarea informaţiilor şi 

datelor vizualizate; 

 gestica adecvată anumitor faze sau momente ale expunerii orale, 

ale întreruperilor, răspunsurilor etc. 

Rezumatul expunerii ca şi elementele de scenariu se recomandă a fi 

supuse unei discuţii comune cu conducătorul ştiinţific. Cu această ocazie se 

corectează, se adaugă sau se elimină anumite pasaje din expunere, unele 

materiale ilustrative etc. 

1.3 Pregătirea propriu-zisă a expunerii orale 

 

  În expunerea orală, mai ştiinţific oratorie sau, pledoarie, cuvintele şi 

compoziţia acestora în propoziţii şi fraze, la care se adaugă cu grijă gestica şi 

fizionomia adecvate, asigură transmisia unui mesaj complex, plăcut şi de succes 

(fig.1.2).  
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Figura 1. 2. Mijloacele utilizate în expunerea orală 

 

Stilul si comportamentul adoptate in timpul expunerii orale a lucrării de 

licenţă/disertaţie de masterat trebuie să fie adecvate scopului si obiectivelor 

pentru care absolventul se afla in fata comisiei de examinare.    

 Totodată, in pregătirea pentru susţinerea orala a lucrării de 

licenţă/disertaţie de masterat, contează: 

 ţinuta candidatului în faţa comisiei (prezenţa fizică, vestimentaţie, 

mimica etc.) are o mare relevanţă. Respectul faţă de munca dvs., faţă de 

propria persoană şi faţă de ceilalţi trebuie să impregneze acest moment. Se 

recomanda o ţinută vestimentara îngrijită, discreta; 

 atitudinea candidatului fata de membrii comisiei de examinare este la 

fel de importanta ca si ţinută acestuia. Se recomanda evitarea unei 

atitudini ostile, suspiciune, rezerve sau indiferenţă manifestată fata de 

interlocutori.  

De asemenea, in demersul pregătirii propriu-zise a expunerii orale sunt 

importante următoarele aspecte:         

 1. Expunerea candidatului: se prezintă subiectul lucrării (nu se face 

rezumatul acesteia), ipotezele de lucru, metodologia folosita, concluziile la care 
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s-a ajuns (ce aduce nou cercetarea), eventualele impedimente cu care s-a 

confruntat candidatul.  

2. Expunerile membrilor comisiei: sunt, in general, critici, mai degrabă 

decât aprecieri, ceea ce nu trebuie să-l descurajeze pe candidat. 

3. Răspunsurile candidatului la criticile sau întrebările comisiei de 

examinare. 

1.4 Câteva reguli specifice expunerii orale 

Oralitatea prezentării unei lucrări de absolvire a învăţământului superior 

este un „început “al comunicării profesionale viitoare. La comisia de examinare, 

autorul lucrării se află singur în faţa unui număr redus de persoane cu care 

comunică, persoane puternic specializate pe domeniul şi tema lucrării. Autorul 

pregătit se foloseşte de toate regulile oratoriei, canalele de comunicaţie, mesajele 

fizionomiei, gestica etc. Pentru a motiva ceea ce susţine şi, în special, pentru a 

convinge întregul auditoriu, cu prioritate comisia de examinare, de „excelenţa 

“calităţii lucrării sale. Marele orator şi pedagog roman Quintilianus (anii 35-96), 

autor al primei scrieri sistematice despre oratorie, recunoştea deja mai multe 

tipuri, modalităţi sau genuri oratorice, cu grade şi forme intermediare, care se 

deosebesc între ele prin anumite nuanţe.       

Am formulat, inspirându-ne din opera acestuia cat si din practica altor 

specialişti, următoarele reguli specifice care pot contribui la succesul unei 

expuneri orale a lucrării de licenţă/disertaţie de masterat: 

 expunerea despre subiectul temei trebuie făcută în termeni adecvaţi, 

dar şi cât mai expresivi, grupând informaţiile clar editate în ordinea şi 

logica lor cea mai convingătoare; 

 există situaţii ce fac, uneori, să se vorbească altfel decât se scrie, 

precum şi cazuri când nu se poate vorbi aşa cum trebuie scris. Prin 

urmare, nu este recomandat să se înveţe pe din afară părţi din lucrarea 

redactată şi apoi să se expună oral, cuvânt cu cuvânt, în faţa comisiei de 
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examinare;  

 totul să aibă o măsură; fără măsură nimic nu poate fi lăudabil, nici 

folositor. Timpul de expunere, prezentarea materialului ilustrativ şi de 

răspuns la întrebările membrilor comisiei de examinare nu trebuie să 

depăşească recomandările făcute de conducătorul ştiinţific sau comisia de 

examinare; 

 se vor evita expresii precum: „nu-i aşa “, „e clar că “, „în paranteză fie 

spus “, „eu găsesc că “, „experienţa mea “, „s-ar putea ca “, „se pare că” 

etc.; 

 se vor folosi: propoziţii şi fraze scurte pentru convingere; sinonimele 

cuvintelor pentru clarificarea sensului; evitarea superlativelor pentru a 

nu exagera; 

 vocea: va avea un ritm propriu care asigură: un ton cu variaţie, un timbru şi 

volum ce creează „climatul pentru înţelegere “; o viteză a debitului verbal (accelerare – 

încetinire – pauză) funcţie de ideile exprimate etc.; 

 privirea va fi îndreptată fie spre membrii comisiei de examinare în 

timpul expunerii, fie a interlocutorului în cazul dialogurilor, fără a insista 

peste măsură. Când se prezintă informaţii şi date cu ajutorul planşelor, 

diapozitivelor, retroproiectoarelor, privirea va fi împărţită între acestea, 

membrii comisiei de examinare şi auditoriu; 

 gestica se va supraveghea cu atenţie; va fi simplă şi măsurată, 

controlându-se amploarea, vioiciunea şi exagerarea fiecărui gest. Se vor 

evita atât gesturile de îndepărtare a braţelor de corp, cât şi cele de 

îndepărtare a lor spre sine. Când se scrie pe tablă sau sunt prezentate 

planşe nu se întoarce spatele la auditoriu etc.; 

 alte probleme de reţinut: mimica să evite exagerările şi atitudinea 

teatrală; fizionomia va fi aranjată, cochetă; îmbrăcămintea, curată şi 
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îngrijită etc.; 

 materialul ilustrativ selectat se va expune pe măsura şi în ordinea din 

rezumatul-scenariu încât să fie asigurat echilibrul între tratarea, 

argumentarea şi ilustrarea expunerii orale. 

1.5 Exerciţii de expunere orală a conţinutului lucrării 

 
Prezentarea sau expunerea orală a unei lucrări de absolvire universitară, 

dovedeşte ştiinţa şi arta, cunoaşterea şi abilitatea autorului-orator de a convinge 

cu „arme “personale comisia de examinare.       

Fiecare are un stil, un timbru, o logică, un comportament etc. Care 

creează diferenţiere între persoane. Din toate aceste puncte de vedere, fiecare 

constituie o entitate cu trăsături specifice personale. Poate de aceea sfaturile 

altora nu sunt luate în seamă, iar cunoştinţele culese din lucrările unor 

specialişti sunt deseori ignorate.        

Din aceste motive ne limităm la a recomanda doar unele modalităţi de pregătire 

folosite de absolvenţi ai cursurilor de drept, administraţie publică, economie sau de 

cercetătorii şi analiştii interesaţi în reuşita discursurilor lor de natură ştiinţifică-aplicativă: 

 a) exerciţii de prezentare sau expunere orală repetate într-o cameră singur 

în faţa unei oglinzi, ocazie cu care fiecare observă bâlbâielile şi poticnelile în 

expunere, modulaţiile, tăria şi căldura vocii, gestica şi mimica etc. pe care le va 

putea corecta, prin repetare, până la siguranţa stăpânirii „lucrului bine făcut “;  

 b) exerciţii de expunere în faţa unuia sau a mai multor colegi, care pot şi 

sunt motivaţi să facă observaţii pertinente;       

 c) în final, o repetiţie generală, de preferinţă în prezenţa conducătorului 

ştiinţific. Cu acordul acestuia pot participa şi alţi colegi interesaţi în corecţiile 

unei prezentări orale de succes.   D) in această repetiţie se folosesc şi 

toate materialele ilustrative şi aparatura necesară, verificându-se astfel: 

amplasarea lor cât mai bună (spaţialitate, distanţe, vizualizare); funcţionalitatea 

şi mânuirea aparaturii; gestica (faţă de comisie, în mânuirea indicatoarelor, 
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scoaterea din câmpul vizual a materialului ilustrativ după utilizare etc.); 

încadrarea în timpul prevăzut pentru expunerea orală etc.    

     În cadrul acestor exerciţii, dar şi a altor modalităţi 

de prezentare, oratorul, prin cunoştinţele asimilate, informaţii şi date, prin 

iscusinţa, dibăcia, destoinicia, abilitatea şi talentul de a alege cuvinte folosindu-

le în tandem cu spontaneitatea în gestica şi mimica bine supravegheate, prin 

repetare exersată, îşi va asigura succesul.     Exerciţiile 

urmăresc ca în faţa comisiei, expunerea să fie făcută cu interes şi ton firesc, cu 

ritm normal, nu repede, cu pauze ale punctuaţiei, punctul şi virgula, cu gestică şi 

mimică supravegheate etc. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Capitolul 2 

Preliminariile susţinerii lucrării de licenţă/disertaţie de 
masterat 

Odată intrat în sala de susţinere a lucrării de licenţă/disertaţie de masterat, 

cu „temele făcute “, cu ţinuta îngrijită şi cu emoţiile stăpânite, aşteptaţi invitaţia 

comisiei pentru a începe expunerea.        

S-ar putea să vi se recomande încadrarea într-un timp mai scurt decât cel 

obişnuit de 10-15 minute sau să vi se limiteze expunerea la anumite capitole 

din lucrare. Încercaţi să răspundeţi elegant prin „voi încerca să respect 

dorinţa dvs. “, „voi face tot ce ţine de mine pentru încadrarea în timpul acordat “, 

orice alt tip de formulare adecvată, dar cu politeţea cuvenită.   
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În mai toate cazurile se începe pronunţând, cu exactitate, titlul lucrării de 

licenţă/disertaţie de masterat aşa cum este înscris pe coperta de gardă (din 

interior) a lucrării, după care, în ordine, sunt redate, pe scurt, informaţii 

referitoare la:       

a) documentarea tehnico-ştiinţifică şi practic-aplicativă utilizată pentru a 

realiza conţinutul lucrării;         

 b) motivaţia alegerii temei enunţate (fie dorinţa de a lucra în domeniul 

cercetat, fie existenţa unor condiţii speciale de documentare, fie pasiunea 

pentru subiect etc.);    

c) obiectivele urmărite prin efectuarea lucrării (primele două-trei obiective 

din cele înscrise deja în partea introductivă a lucrării).     

  Este de recomandat ca toate aceste preliminarii să nu depăşească 

trei minute, să fie expuse liber, clar, cu ton moderat şi fără a fi citite, chiar dacă 

sunt proiectate şi pe ecranele retroproiectoarelor. Este prima impresie şi „dă 

bine “celor de faţă.      

Acum este şi momentul reducerii emoţiilor, a primelor contacte cu membrii 

comisiei de examinare şi recunoaşterea „mediului “în care vă expuneţi lucrarea.  

2.1 Prezentarea conţinutului lucrării 

Depăşind preliminariile, se trece, de cele mai multe ori, pe neobservate la 

expunerea conţinutului propriu-zis al lucrării de licenţă/dizertaţie de masterat. 

Nu există un singur mod de prezentare orală şi nici singura şansă de a respecta 

un „rezumat-scenariu “programat anterior, deoarece comisia de examen ar 

putea solicita un mod de prezentare agreat şi sugerat ad-hoc. În acest caz, de 

excepţie, este nevoie de adaptarea imediată şi fără pauză a scenariului cunoscut 

anterior. Este de înţeles că adaptarea este simplă pentru cel care stăpâneşte 

lucrarea. 

În cazurile când comisia de examinare nu sugerează un anume mod de 
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expunere, rezumatul-scenariu va fi ghidul cel mai bun pentru susţinerea orală. 

Astfel, pe baza recomandării comisiei de examinare, se poate prezenta 

conţinutul lucrării şi în oricare din variantele mai jos menţionate (acestea nu 

sunt limitative):         

a) prezentarea se face în ordinea capitolelor conţinute în lucrare, încheind 

cu o concluzie, aceeaşi din rezumatul-scenariu;  

b) prezentarea conţinutului lucrării în următoarea ordine:   

   probleme şi constatări tehnico-ştiinţifice;     

    constatări şi critici la problemele practic-aplicative;  

    soluţii, măsuri şi propuneri pentru îmbunătăţire;  

     eficienţa soluţiilor noi şi o concluzie generală.  

  C) altă variantă, de natură practic-aplicativă, este cea care, bazată pe 

mai puţină teorie şi multă aplicabilitate motivată suficient, sprijină expunerea 

prezentând conţinutul lucrării în următoarea manieră:     

    activităţile studiate şi constatările practice;   

    precizarea: 

 capabilităţilor sau punctelor tari; 

 servituţilor sau punctele slabe; 

 oportunităţilor; 

  ameninţărilor potenţiale; 

 soluţiile, recomandările şi eficienţa sau eficacitatea acestora. 

Prin cele prezentate nu sunt epuizate adaptării prezentării la exigenţele 

comisiei de examinare multe alte variante depinzând de cunoştinţele, abilităţile 

şi cunoaşterea temei de către absolvent. 

2.2 Prezentarea şi argumentarea lucrării în faţa comisiei de 
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licenţă//disertaţie de masterat 

 

Este etapa finală a activităţii întreprinse de studenţii sau masteranzii care 

au desfăşurat şi elaborat o lucrare de licenţă sau disertaţie de masterat. Pentru 

aceasta este nevoie de o consultare atentă cu îndrumătorul ştiinţific şi pregătită 

cu multă minuţiozitate expunerea în faţa comisiei. 

O reuşită în această ordine de idei impune o serioasă pregătire psihologică 

alături de cea informaţională şi de cunoaşterea subiectului lucrării. De asemenea 

se are în vedere şi pregătirea logistică concretizată în configurarea CD-urilor, a 

slide-urilor (dacă se doreşte), a computerelor.  

O importanţă deosebită o constituie prezentarea lucrării în timpul alocat 

expunerii şi a răspunsurilor la întrebări, precum şi anticiparea întrebărilor şi 

pregătirea răspunsurilor. Există întrebări specifice acestei situaţii care vizează 

opţiunea pentru tema tratată, bibliografia consultată, contribuţia autorului, 

intenţiile de viitor, ideile mai importante din cuprinsul lucrării şi aplicabilitatea în 

economia reală şi dezvoltarea universului teoretic etc. Tratarea opiniilor 

membrilor comisiei, de către candidaţi, trebuie făcute cu mult discernământ şi 

eventualele critici, mai ales dacă sunt întemeiate, depăşite cu multă cumpătare şi 

eleganţa necesară unei susţineri publice. 

Prezentarea unei lucrări trebuie să răspundă următoarelor întrebări: 

1. Care este tematica generală a lucrării (relativ la conceptele şi metodele 

utilizate)? 

2. Care sunt principalele aspecte studiate la nivelul acesteia? 

3. Care este stadiul cunoaşterii în domeniul sau aria de cercetare a 

lucrării? 

4. Care sunt elementele relevante aferente lucrării elaborate? 

5. Care sunt principalele rezultate ale cercetării şi documentării 

desfăşurate? 

6. Care sunt concluziile generale care se desprind ca urmare a cercetării 

efectuate şi care sunt propunerile formulate de student sau masterand? 
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La susţinerea lucrării în faţa comisiei de examinare se va respecta 

următoarea procedură: 

 la momentul indicat de către preşedintele comisiei, absolventul va 

susţine efectiv lucrarea; 

 timpul alocat pentru susţinerea lucrării este de max.15 min.; 

 după susţinerea acesteia de către candidat, se alocă 5 min. pentru 

întrebări venite din partea membrilor comisiei; 

 timpul alocat pentru răspunsurile candidatului la întrebările primite 

este de max. 10 min.; 

 după răspunsurile acordate de către candidat comisia are abilitatea de 

a face discuţii, aprecieri şi analiză critică constructivă aferentă lucrării 

prezentate; 

 la finalul acestor discuţii preşedintele comisiei de evaluare îşi exprimă 

opinia în legătură cu lucrarea susţinută şi acordă în numele întregii 

comisii calificativul (admis/respins) aferent lucrării prezentate. Nota finală 

este calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de către membrii 

comisiei şi de către coordonatorul ştiinţific, nota minimă de promovare fiind 

6(şase). 

 lucrarea prezentată în format tipărit se înapoiază, după susţinere, 

candidatului; În cazul în care se constată că lucrarea a fost 

copiată/plagiată, aceasta va fi respinsă iar candidatul va suporta rigorile 

legii. 

Se recomandă: 

 a nu se citi prezentarea de pe slide-uri sau alte materiale; 

  nu se utiliza elemente grafice care nu au legătură directă cu textul 

prezentării sau nu prezintă elemente cu caracter ştiinţific; 

 a nu se utiliza efecte sonore pe parcursul prezentării; 

 a se focaliza expunerea pe tema abordată fără introduceri şi explicaţii 

colaterale sau fără legătură cu tema tratată; 

 o ţinută vestimentară şi atitudine comportamentală în concordanţă cu 
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importanţa momentului prezentării şi susţinerii unei lucrări de 

licenţă/disertaţie de masterat. 
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Capitolul 3 

Speech-ul 

Speech-ul reprezintă lista ideilor de bază, ordonate cronologic şi logic, care 

urmează a fi prezentate în faţa comisiei de examinare. Speech-ul nu are 

neapărat o existenţă fizică (este de dorit ca susţinerea lucrării de licenţă să se facă 

în mod liber) ci reprezintă o sinteză care este pregătită de candidat în scopul 

ordonării ideilor, a accentuării aspectelor mai importante (sau mai interesante), 

a relevării contribuţiilor personale, a scoaterii în evidenţă a concluziilor şi 

propunerilor aferente analizei efectuate.       

 Speech-ul nu se constituie într-un rezumat al lucrării (repetăm faptul că 

lucrarea este cunoscută de către comisie) ci este un material de sine stătător 

care extrage din lucrare aspectele şi ideile cele mai importante, pe care le 

prezintă într-o logică diferită de cea existentă în lucrare. Aşa cum lucrarea de 

licenţă/disertaţie de masterat nu este o înşiruire a documentării efectuate pe tot 

parcursul elaborării ei, ci prezintă într-o logică proprie rezultatele acestei 

documentări şi cercetări, la fel speech-ul nu reia lucrarea de licenţă/disertaţie de 

masterat ci prezintă esenţa acesteia într-o modalitate de sine stătătoare.   

  

Speech-ul trebuie pregătit, de aceea cu multă grijă (în strânsă colaborare 

cu coordonatorul ştiinţific al lucrării de licenţă) deoarece el reprezintă 

ingredientul cel mai important al întregii prezentări şi susţineri a lucrării de 

licenţă.  

3.1Conţinutul şi structura speech-ului 

În conţinutul speech-ului se regăsesc câteva elemente comune, de natura 

generică, elemente care trebuie neapărat să fie prezente şi anume în ordinea pe 

care o prezentăm mai jos:   

1. Titlul lucrării de licenţă/disertaţie de masterat: candidatul va enunţa 
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titlul lucrării de licenţă/disertaţie de masterat, deşi membrii comisiei sunt, 

desigur, la curent cu acest lucru;  

2. Obiectivul lucrării: candidatul va prezenta obiectivul (scopul) pe care şi 

l-a propus în elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie de masterat. Această 

prezentare trebuie să fie cât mai concisă şi mai clar exprimată, dacă se poate 

într-o singură frază; 

3. Modalitatea în care a fost realizat obiectivul lucrării: se va prezenta 

maniera de analiză, cercetare sau documentare în care candidatul a realizat 

obiectivul lucrării (prin documentare livrescă, prin studii de caz, prin analize 

empirice, prin analize comparative, prin modelare matematică, prin analize de 

tip statistic, etc.);  

4. Structura lucrării de licenţă/disertaţie de masterat: deşi este un punct 

cumva redundant în economia prezentării lucrării, el poate fi util deoarece arată 

faptul că absolventul are clar în minte conţinutul lucrării precum şi ordonarea 

logică a întregului demers de cercetare. Dacă, însă, comisia nu solicită 

renunţarea la acest punct, el trebuie redus la esenţă: se vor enumera practic 

obiectivele specifice (subobiectivele) pe capitole, fiecare cu câte un foarte scurt 

comentariu privind modalitatea de realizare;  

5. Principalele probleme (obstacole) de natură metodologică, ştiinţifică, 

organizatorică, etc. Care au trebuit învinse pentru a realiza obiectivul lucrării 

(dacă este cazul): candidatul va prezenta pe scurt cele mai importante probleme 

care au trebuit învinse, cum ar fi: asigurarea comparabilităţii preţurilor, 

asigurarea unor transformări metodologice, lipsa unor serii statistice suficient 

de lungi, absenţa sau incompletitudinea unor date ş.a.m.d.;  

6. Principalele concluzii desprinse din realizarea cercetării: candidatul va 

enumera (fără a intra în amănunte) cele mai importante rezultate (concluzii) 

desprinse din analiza efectuată. Este bine ca aceste concluzii să fie prezentate 

în mod sistematic şi anume:      
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a) concluzii de natură teoretică şi metodologică;    

 b) concluzii de natura empirică;        

 c) concluzii de natura propunerilor de perfecţionare/schimbare;   

 d) concluzii de natura continuării cercetării întreprinse. 

Speech-ul reprezintă nu numai o listă logică si cronologică a prezentării ci, 

în acelaşi timp, constituie şi un” program” dinamic de prezentare. Din acest 

motiv, este bine ca speech-ul să fie întocmit sub forma unui grafic dinamic de 

prezentare, care să conţină şi durata afectată fiecăruia dintre cele şase subiecte 

generice menţionate mai sus (fig. 2.1): 
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Figura 2.1 Grafic de prezentare a speech-ului lucrării de licenţă/disertaţie de masterat 

 

Durata 

(min) 

Subiectul 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

Ideea 

Titlul lucrării de licenţă/disertaţie 

Obiectivul lucrării de licenta/disertatie 

Modalitatea de realizare a lucrarii de 

licenta/disertatie 

Problemele de natura stiintifica aparute 

cu prilejul realizarii liucrarii 

Structura lucrarii de licenta/disertatie 

Concluziile si propunerile 

1… 

2… 

1… 

2… 

 

1… 

2… 

 

1… 

2… 

 

1… 

2… 

 

1… 

2… 
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Capitolul 4 

Planşe şi alte materiale vizuale de prezentare 

Având în vedere cele două restricţii care funcţionează cu prilejul 

prezentării lucrării de licenţă/disertaţie de masterat (timpul limitat al prezentării 

– în jur de 10 minute – şi necesitatea realizării unui maximum de impact sub 

aspectul efectului de convingere asupra comisiei de examinare) nu este lipsit de 

interes şi importanţă să se recurgă la unele mijloace auxiliare vizuale (de 

exemplu, prin utilizarea prezentării lucrării de licenţă/disertaţie pe monitorul 

unui computer sau proiectat pe un ecran cu ajutorul computerului, mijloace 

care să aibă un dublu rol: 

 să însoţească, într-o manieră sugestivă şi sinoptică, explicaţiile verbale 

ale candidatului; 

 să întărească sau să susţină, prin reprezentări grafice, cifre, 

demonstraţii matematice, etc. Aserţiunile făcute de candidat cu prilejul 

prezentării lucrării.  

Aceste materiale vizuale pot fi realizate pe material transparent care să 

poată fi proiectat cu ajutorul retroproiectorului. În acest caz este necesară 

asigurarea unei sincronizări între explicaţiile verbale şi apariţia pe ecrane a 

imaginilor adecvate. În cazul planşelor realizate pe carton, este bine ca ele să fie 

instalate în locuri cu o bună vizibilitate pentru toţi membrii comisiei, încă 

înainte de începerea prezentării (în timpul prezentării candidatului anterior) 

pentru a nu consuma din timpul afectat prezentării propriu-zise.    

  Folosirea materialelor vizuale de prezentare trebuie făcută în aşa fel 

încât materialele respective să fie integrate activ în prezentare. Folosirea 

materialelor grafice în prezentare are două efecte concomitente:    

 a) reduce timpul de prezentare a faptelor, mărind corespunzător timpul ce 
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poate fi alocat analizelor, interpretărilor, concluziilor şi propunerilor;   

 b) contribuie la mai buna înţelegere, de către membrii comisiei de 

examinare, a mesajului ştiinţific pe care candidatul încearcă să-l transmită.  

 Materialele vizuale este bine să fie realizate în culori, pentru a spori 

sugestivitatea reprezentărilor (fără a exagera, desigur, până la marginea kitsch-

ului), să cuprindă titluri care să exprime cât mai exact rolul şi mesajul acelui 

material, legendele necesare înţelegerii reprezentărilor grafice precum şi orice 

alte informaţii care pot contribui la sprijinul explicaţiilor verbale.  

Selectarea reprezentărilor grafice din conţinutul lucrării care pot face 

obiectul materialelor vizuale de prezentare trebuie făcută cu multă grijă, la 

sugestia coordonatorului ştiinţific al lucrării, aşa încât să facă obiectul acestor 

materiale cele mai interesante, importante şi sugestive expresii grafice. 

4.1 Prezentarea Power Point 

1. Este de preferat ca planşele si materialele vizuale sa fie realizate în 

PowerPoint. Este cel mai întâlnit mod de prezentare, plus că peste tot în lume 

se face la fel. Este recomandat ca prezentarea Power Point să fie realizata pe un 

fond albastru închis cu litere albe boldate. In acest mod se poate citi chiar dacă 

în sală este lumină. Caracterele trebuie să fie destul de mari să poată fi citite de 

la 10 metri.            

2. Primul slide al prezentării Power Point trebuie să conţină numai titlul, 

numele autorului şi al coordonatorului ştiinţific. Nu se vor adăuga mulţumiri 

către profesorul coordonator al lucrării sau comisiei de examinare, de asemenea 

motto-uri. Se accepta totuşi o fotografie care să exprime esenţialul lucrării, peste 

care se poate înscrie titlul, însă în aşa fel încât să se vadă ambele. Evitaţi 

titlurile foarte generale (care se folosesc de regulă pentru o carte) de tipul Politici 

regionale, Funcţia publică, Sistemul administrativ francez, Politici Publice. 

Încercaţi să particularizaţi titlul general printr-o expresie sau un sub-titlu (Ex. 

Politici regionale în România. Evaluarea impactului fondurilor de preaderare la 
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realizarea obiectivelor de politici regionale). Titlul lucrării poate fi particularizat 

pentru a exprima ceea ce s-a cercetat în partea practică (Ex: în loc de Actori de 

politică publică puteţi reformula în Modul în care grupurile de interese  

Afla inaintea profesorului tau  

daca lucrarea ta este originala sau un plagiat !  
 

 

 DetectarePlagiat.ro va pune la dispozitie cel mai performant program de 

detectie a plagiatului fiind agreat de Comisia de Etica si utilizat in majoritatea 

Universitatilor din Romania si R. Moldova. 

 

 DetectarePlagiat.ro este primul si singurul program gratuit de verificare si 

detectare a plagiatului special conceput pentru verificarea si detectarea plagiatului 

din documentele in limba romana.  

 

 DetectarePlagiat.ro analizeaza si scaneaza peste 10 miliarde de resurse, 

beneficiaza de un ansamblu de tehnici de analiza care ii permit sa detecteze in mod 

eficient similitudinile suspecte si paragrafele copiate dintr-o sursa sau mai multe si 

care se regasesc in textul supus investigatiei. 
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influenţează luarea deciziilor de politică publică)       

   

3. Al doilea slide trebuie să cuprindă motivarea alegerii temei. Folosiţi 

fraze si expresii proprii in locul citatelor, care poate au mai fost citite anterior 

de către profesorii din comisia de examinare. Motivaţia alegerii temei trebuie sa 

cuprindă relevanţa pentru domeniul ales cat si o scurtă prezentare a stadiului 

de cercetare a domeniului respectiv.       

4. Al treilea slide al prezentării Power Point poate să cuprindă ipoteza 

lucrării, scopul şi obiectivele cercetării, nu neapărat în aceasta ordine. Dacă nu 

ştiţi ipoteza pe de rost, o puteţi scrie. Slide-urile nu trebuie să cuprindă mult 

text, scrieţi numai ideile principale ale capitolului pe care îl prezentaţi, pe care 

va trebui să le completaţi fără să citiţi de pe ecran. O impresie nu tocmai buna o 

face cel care citeşte cuvânt cu cuvânt de pe ecran. Acest lucru denotă lipsă de 

pregătire şi faptul că nu stăpâneşte prea bine subiectul. 

5. Următorul slide al prezentării cuprinde capitolul “Material şi metode “, 

sau mai nou, “Designul cercetării “ în care vorbiţi despre organizarea şi 

desfăşurarea cercetării. Unde, când, cu cine aţi lucrat.      

        

6. Următorul pas este prezentarea parţii practice a lucrării. Ceea ce se 

cercetează în partea practică trebuie să fie o continuare a ceea ce a fost analizat 

in partea teoretică Când în partea practică se cercetează o anumită 

temă/problemă raportat la o organizaţie, comunitate se vor prezenta doar acele 

informaţii referitoare la context care sunt relevante (Ex.: nu se prezintă istoricul 

unei comune extensiv, sau nu se listează exhaustiv toate atribuţiile unei 

instituţii). Informaţiile care trebuie analizate în partea practică sunt: scopul 

cercetării/ipoteze de cercetare, instrumentul de cercetare, eşantionare.  

        

7. Al şaselea slide include capitolul “Analiza şi interpretarea rezultatelor”. 
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Afişaţi şi atenţie, discutaţi (!) graficele şi tabelele prin care obiectivizaţi 

rezultatele. Puteţi avea mai multe slide-uri cu acest titlu, în funcţie de câte 

grafice doriţi să prezentaţi. Acestea rămân afişate numai cât timp le discutaţi. 

           

8. Ultimul slide al prezentării Power Point reprezintă concluziile lucrării. 

Aici scrieţi dacă ipoteza a fost confirmată, dacă cercetarea a dat rezultate de care 

sunteţi mulţumiţi sau nu. Uneori cercetarea poate să nu dea rezultate şi acesta 

nu este neapărat un lucru rău. Aţi demonstrat că nu este aşa cum presupuneaţi. 

Până la urmă tot aveţi un rezultat. La concluzii puteţi trece şi eventuale 

propuneri în vederea îmbunătăţirii practicii domeniului.    

 Vorbiţi liber, nu citiţi! Nu vă plimbaţi prin sală în timpul prezentării. Nu vă 

mişcaţi prea repede, nu vorbiţi prea repede, nu daţi slide-urile pe fast forward.  

      

În paralel cu ideile principale vă puteţi extrage din lucrare, argumentele la 

acestea şi unele descrieri mai amănunţite, pe care le puteţi printa sub titlurile 

“Slide-ul numărul 1″, “Slide-ul numărul 2″ şi aşa mai departe, numai pentru a 

citi mai multe detalii. Acest document separat cuprinde deci mai multă 

informaţie, de fapt totul despre fiecare slide. Citiţi de mai multe ori, până 

ajungeţi să ” jonglaţi ” cu ele, nu uitaţi ca “Repetitio est mater studiorum”. 

Repetaţi în faţa calculatorului, citiţi în faţa oglinzii cu voce tare, sau folosiţi orice 

alte metode care credeţi că vi se potrivesc. Cu cât veţi repeta mai mult, cu atât 

veţi avea mai puţine emoţii când veţi susţine lucrarea! 
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Capitolul 5 

Recomandarea procedeului de prezentare a lucrării pentru 

Încadrarea în cele 10 minute 

Probabil că aceasta este problema cea mai dificilă pentru mulţi dintre 

candidaţii care susţin lucrarea de licenţă/disertaţie de masterat. Principalele 

metode pe care le puteţi utiliza pentru a vă putea încadra în această normă de 

timp sunt următoarele:          

1. Nu” povestiţi” lucrarea de licenţă/disertaţie de masterat. Nu trebuie să 

descrieţi tot ceea ce aţi făcut în lucrare, acest lucru este cunoscut de către 

membrii comisiei de examinare. Prezentarea conţinutului lucrării se rezumă la 

prezentarea obiectivelor urmărite în fiecare capitol, fără nici o detaliere analitică.  

            

2. Nu descrieţi demonstraţii matematice. Dacă există asemenea 

demonstraţii în lucrare, de bună seamă că sunt preluate din literatura de 

specialitate şi nu prezintă nici un dubiu (doar dacă nu cumva obiectivul lucrării 

îl constituie analiza critică a acestor demonstraţii), deci nu este necesar să le mai 

reluaţi. Chiar când realizaţi o demonstraţie inedită, este bine să prezentaţi doar 

rezultatul obţinut (dacă este nevoie, comisia de examinare vă va indica să 

prezentaţi amănunte).      

3. Nu spuneţi tot ce ştiţi despre un subiect pe care-l abordaţi. Ceea ce aveţi 

de spus trebuie spus concis şi în datele sale esenţiale (nu uitaţi să discutaţi cu 

specialişti în domeniul abordat), în cazul în care membrii comisiei doresc să se 

convingă de profunzimea cunoştinţelor dv. în domeniu, vă vor pune, cu 

siguranţă, întrebări suplimentare şi atunci veţi avea prilejul să vă desfăşuraţi.  

              

4. Nu descrieţi conţinutul planşelor sau al altor materiale de prezentare 
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vizuală. Materialele respective se prezintă prin ele însele şi, în orice caz, nu ele 

sunt subiectul discuţiei. Referiţi-vă doar la conţinutul lor, în măsura în care 

aceasta sprijină cele spuse verbal.      

5. Nu detaliaţi concluziile şi propunerile. Aceasta nu înseamnă, în nici un 

caz, trunchierea sau renunţarea la unele concluzii sau propuneri, ci doar 

exprimarea cu maximum de concizie şi claritate. Concluziile şi propunerile 

desprinse din analiza întreprinsă trebuie prezentate în esenţa lor şi nu în 

detaliile lor.            

  Pentru a atinge asemenea” performanţe”, este necesară exersarea 

prezentării lucrării sub forma simulării acesteia, atât pentru a reuşi încadrarea 

în timp cât şi pentru a obţine o exprimare concisă şi clară, o argumentare logică 

şi coerentă, o forţă de convingere care să realizeze un impact maxim asupra 

comisiei de examinare.  

5.1 Răspunsurile la întrebări 

Dacă întrebările vizează, în general, problematica abordată, este posibil ca 

întrebările să se refere şi la alte chestiuni care sunt atinse sau pot fi atinse prin 

dezvoltarea unor analize sau consecinţe ale celor prezentate în lucrare.   

       

Întrebările au rolul de a convinge comisia de capacitatea absolventului de 

a purta un dialog critic, de natură ştiinţifică pe marginea problematicii abordate 

sau pe marginea altor probleme de specialitate. Din acest motiv, ele trebuie 

tratate cu maximum interes şi atenţie, deoarece contribuţia lor la nota finală 

poate fi extrem de importantă.     

Comportamentul faţă de întrebările comisiei de examinare trebuie să se 

caracterizeze prin următoarele:  

a) Fiecare întrebare va fi notată cu grijă şi solicitudine. Pentru aceasta, 

este bine sa fiţi pregătit, cu hârtie şi stilou, în momentul în care începeţi 
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prezentarea lucrării.  

b) Dacă nu înţelegeţi întrebarea, veţi adresa rugămintea de a fi repetată. 

Nu este bine ca, din dorinţa de a nu deranja, să nu solicitaţi repetarea întrebării 

neînţelese, deoarece veţi răspunde la altceva sau, în orice caz, nu veţi satisface 

exigenţele celui care a pus întrebarea, cu consecinţe negative în ceea ce priveşte 

notarea dv. finală.  

c) Răspunsul la întrebare va fi scurt, punctual. Veţi răspunde exact la 

ideea sau nuanţa solicitată prin întrebare, nu veţi face nici un fel de introduceri 

sau corelaţii, deoarece ele ar putea fi interpretate ca încercare de a eluda o 

întrebare la care nu cunoaşteţi răspunsul, pe de o parte, iar, pe de altă parte, va 

consuma din timpul la dispoziţie, în plus, este posibil să plictisiţi, dând mai 

multe amănunte decât sunt necesare pentru problema respectivă.  

d) Chiar dacă răspunsul la o întrebare este dat deja în lucrare, nu faceţi o 

simplă trimitere seacă la acesta. Prezentaţi foarte pe scurt răspunsul corect, 

apelând la o introducere elegantă de formă:” aşa cum am arătat şi în lucrare..., 

etc.”.  

e) Luaţi-vă măsuri de siguranţă (obligatorii, de altfel în domeniul ştiinţific) 

în ceea ce priveşte forma în care răspundeţi la întrebări. Răspunsul trebuie să fie 

dat cu siguranţă dar nu cu ostentaţie. Chiar dacă întrebarea este relativ simplă, 

ea nu se va expedia cu un răspuns sec, ci se va răspunde complet la ea, cu 

toată solicitudinea de care sunteţi în stare.  

 

 

Nu uitaţi, nota finală depinde de trei elemente complementare:  

1. Conţinutul lucrării, exprimat în nota acordată în referat de către conducătorul 

ştiinţific; 

2. Calitatea prezentării lucrării; 

3. Calitatea răspunsurilor la întrebările comisiei de examinare. De aceea partea 

de răspunsuri la întrebări trebuie administrată cu cea mai mare atenţie. 
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5.2 Dialogul cu membrii comisiei de examinare 

În faţa comisiei de examinare trebuie adoptată o atitudine care să se 

caracterizeze prin următoarele: 

1. Siguranţă de sine, fără a depăşi pragul suficienţei de sine. 

2. Fermitate în exprimarea punctelor de vedere, fără a trece în 

inflexibilitate. 

3. Solicitudine şi disponibilitate pentru dialog şi schimb de opinii. 

  4. Claritate şi concizie în aserţiunile făcute.  

 5. Coerenţă a discursului demonstrativ. 

  6. Atitudine ştiinţifică faţă de materialul prezentat (adică prudentă şi 

circumspectă faţă de aserţiuni prea tranşante, chiar dacă ele sunt fundamentate 

pe analize empirice riguroase).     

 Pe baza „regulilor” de mai sus vor fi tratate şi întrebările sau comentariile 

care vor fi făcute de către membrii comisiei pe marginea materialului prezentat. 

Înainte de a face intervenţiile cerute de întrebări sau de comentarii, se 

recomandă folosirea unor sintagme de introducere de tipul:  

 în opinia mea, această problemă trebuie abordată...  

 literatura de specialitate menţionează în acest sens faptul că, de multe 

ori, se întâmplă ca...  

 dacă-mi permiteţi, aş dori să spun că, de fapt, ceea ce eu am 

intenţionat a fost să...  

 cred că, totuşi, o anumită legătură se poate face între... şi...  

 după părerea mea, adevărata problemă care se ridică aici nu este... ci...  

Aceste sintagme pun în evidenţă, pe de o parte, respectul şi consideraţia 

cu care este tratat partenerul de discuţie iar, pe de altă parte, conferă 

intervenţiilor absolventului acea notă de relativitate ştiinţifică necesară oricărei 

dezbateri profesionale. 
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Alte sugestii referitoare la modul în care răspundeţi la întrebări sunt 

următoarele: 

 Nu ocoliţi răspunsul la întrebări. Chiar dacă o anumită întrebare vă 

surprinde prin conţinutul ei, folosiţi una dintre formulele de relativizare de mai 

sus şi prezentaţi-vă punctul de vedere. Faceţi, dacă este nevoie o anumită 

„învăluire” până când sesizaţi substratul întrebării (fără să exageraţi această etapă 

de „căutări”, deoarece poate fi interpretată ca o tragere de timp), dar, imediat ce 

v-aţi revenit, punctaţi direct, precis şi concis răspunsul. 

Nu refuzaţi să răspundeţi la nici o întrebare, chiar dacă răspunsul nu va fi 

perfect. 

Dacă nu înţelegeţi o anumită întrebare, nu ezitaţi să solicitaţi fie repetarea 

întrebării fie precizări suplimentare. Aceasta nu poate să deranjeze, dacă este 

făcută cu toată consideraţia, şi folosind o formulă elegantă. „Costul” solicitării 

repetării întrebării este întotdeauna mai mic decât cel al răspunsului eronat 

datorită neînţelegerii întrebării. 

Nu se recomandă interpretarea comentariilor membrilor comisiei de 

examinare decât în cazul în care autorul comentariului vă cere în mod expres să 

vă expuneţi punctul de vedere în acea problema. 

În mod obişnuit membrii comisiei procedează la punerea unor întrebări 

legate de conţinutul lucrării sau expunerii orale. 

Întrebările pot interveni în două momente diferite: fie în timpul expunerii, 

fie la sfârşitul expunerii. 

În primul caz, de regulă, întrebarea are formularea „scurtă “şi se referă la 

ceea ce se tratează în ultimele fraze susţinute înaintea adresării întrebării. Este 

necesară o atenţie deosebită pentru a înţelege fondul întrebării, astfel ca 

răspunsul să fie tot scurt, dar sigur şi la obiect. Asemenea întrebări nu sunt 

emise pentru a întrerupe expunerea, ci pentru a explica punctual o idee, o teză, 

o concluzie expusă fie incomplet, fie neclar sau chiar eronat. Abilitatea şi forţa 

de argumentare asigură claritatea răspunsurilor. Pe măsură ce formulaţi 

răspunsul, priviţi discret spre interlocutor şi căutaţi a observa reacţia acestuia 
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pentru a reveni asupra răspunsului dacă este cazul. 

În cel de-al doilea caz, când expunerea s-a terminat, membrii comisiei de 

examinare declanşează un set de întrebări, deci un adevărat dialog cu 

susţinătorul licenţei sau dizertaţiei de masterat. Sunt vizate problemele de 

conţinut al lucrării redactate, a expunerii orale şi a materialului ilustrativ 

prezentat. În general, sunt solicitate: răspunsuri complexe sau simple; 

completări sau dezvoltări ale unor părţi din lucrare; comentarii asupra 

rezultatelor previzibile în aplicaţiile viitoare; elemente ale bibliografiei studiate; 

alte probleme pe care comisia le selectează pentru a aprecia cunoştinţele, 

aptitudinile şi capabilităţile autorului lucrării în vederea notării finale. 

Desfăşurarea dialogului, deşi iniţiat de membrii comisiei, solicită o atenţie 

deosebită a absolventului cu privire la cel puţin două situaţii:    

      

a) înţelegerea problemelor pe care comisia le solicită spre detaliere sau 

motivare;     

b) formularea răspunsurilor adecvate la dialogul iniţiat de către comisie. 

    

Dacă pentru înţelegerea problemelor nu putem recomanda anumite 

tehnici sau proceduri specifice, ele fiind legate direct de abilităţile şi cunoştinţele 

fiecăruia, pentru formularea răspunsurilor, experienţa acumulată în anii 

studenţiei, adăugată cunoştinţelor profesionale, dar şi talentului oratoric, va 

duce la aprecierea unei notări performante, de succes. 

5.3 Cum se procedează dacă membrii comisiei” dau peste cap” 
planul de prezentare al lucrării 

 

Acest lucru se datorează următoarelor cauze: 

 timpul limitat avut de comisie la dispoziţie;  

 faptul că partea pe care comisia propune s-o abordaţi (de obicei, 

partea aplicativă) este aşa de... interesantă, încât comisia preferă să 

renunţe la partea teoretico-metodologică şi doreşte să vă concentraţi pe 
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contribuţia personală;  

 comisia cunoaşte în amănunt lucrarea candidatului şi doreşte să 

puncteze împreună cu acesta unele aspecte fie mai controversate fie mai 

importante;  

 comisia de examinare doreşte să verifice gradul şi calitatea cunoaşterii, 

de către autorul lucrării, a conţinutului acesteia.  

Dacă, după epuizarea problemei pe care a expus-o comisia de examinare, 

aceasta nu se grăbeşte să formuleze, în aceeaşi modalitate, alte chestiuni la care 

să vă referiţi, nu trebuie, desigur, să aşteptaţi până când comisia va face acest 

lucru (poate nici nu doreşte s-o facă). După o pauză care nu trebuie să se 

prelungească prea mult (pentru a nu deveni penibilă pentru toată lumea) 

încercaţi să dezvoltaţi cea mai importantă problema pe care aţi pregătit-o de 

acasă.    

Pe tot parcursul prezentării veţi afişa o ţinută respectuoasă dar lipsită de 

umilinţă, deoarece nu veniţi să solicitaţi ceva nemeritat ci, dimpotrivă, veniţi să 

demonstraţi faptul că meritaţi ceva. Atitudinea va fi, deci, plină de siguranţă dar 

lipsită de infatuare, sugerând deplinul control asupra problematicii supusă 

discuţiei dar evitând să păreţi „atotştiutor”.  

 

5.4 Recomandări in susţinerea proiectului de licenţă/disertaţie 
de masterat 

 

 Prezentarea Power Point 
 
Expunerea se va realiza pe baza unui număr de planşe (pagini Word, pagini 

PowerPoint – pentru video-proiector, folii pentru retroproiector). Rolul planşelor 

constă în susţinerea prezentării prin referirile studentului la materialul de pe 

planşe. Pe parcursul prezentării studentul nu citeşte informaţiile scrise pe 

planşă. Prezentarea înseamnă comentarea cât mai succintă şi la obiect a 
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materialelor de pe planşe.  

a) Prezentarea trebuie să fie un rezumat al lucrării, iar dacă se furnizează 

asistenţei un document suplimentar, acesta trebuie să fie mai cuprinzător decât 

slide-urile. 

b) Se recomandă utilizarea caracterelor Arial/Times New Roman – Bold 

(nu italice şi nu majuscule). Se poate adăuga pe slide o componentă grafică 

reprezentativă (desen, poză). În footer se trec numele autorului şi numărul slide-

ului. 

c)  Se recomandă prezentarea de diagrame/grafice în locul tabelelor. 

d) Se recomandă ca debitul verbal la prezentare să fie de circa 100 

cuvinte/minut. 

e) Se pot folosi „poveşti” pentru revigorarea asistenţei şi repetiţia pentru 

lucrurile importante. 

f) Se recomandă să nu se citească de pe slide-uri. 

g) Nu se recomandă utilizarea animaţiilor în sau între slide-uri (pentru 

adăugare de paragrafe, formule, diagrame etc.). 

h) Se recomandă păstrarea unui contact vizual cu asistenţa. 

i) La întrebări se face pauză, se reformulează întrebarea şi apoi se 

răspunde. Se face pauză înainte şi după lucrurile importante. 

j) Cea mai importantă recomandare: prezentarea trebuie să se încadreze 

în timpul alocat! 

 

 Planşele nu vor reproduce integral proiectul, ci se vor axa pe elementele 

reprezentative. Nu este necesară o planşă cu bibliografie (bibliografia existând în 

lucrarea de licenţă/disertaţie de masterat). Pentru scheme, diagrame, porţiuni 

de cod sursă necesare expunerii (care în lucrare apar drept anexe) se vor realiza 

planşe inserate la locul impus de cursivitatea prezentării.  

 Expunerea nu este de factură didactică, în sensul insistării asupra tuturor 

detaliilor. Expunerea trebuie să pună în evidenţă calitatea proiectului în 

ansamblul său.  
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 Absolventul trebuie să reflecteze cu responsabilitate asupra organizării 

expunerii. O expunere nepregătită corespunzător poate crea o imagine 

nefavorabilă chiar asupra unui proiect de foarte bună calitate.  

Absolventul trebuie să exerseze expunerea în particular (înainte de prezentarea 

în faţa comisiei) cu scopul de a se încadra în intervalul de 15 minute (incluzând 

cca. 5 minute pentru demonstraţia practică). Prin aceste exerciţii prealabile, 

absolventul îşi va stabili numărul optim de planşe utile expunerii, precum şi 

comentariile pe care le va face asupra fiecărei planşe în parte.  

 Expunerile care durează mai mult de 15 minute vor fi întrerupte la 

expirarea timpului.  

 Comisia de examinare va formula întrebări referitoare la conţinutul 

lucrării de licenţă/disertaţie de masterat sau la elemente din cadrul expunerii. 

Întrebările pot fi formulate atât pe parcursul expunerii, cât şi la sfârşit. Rolul 

întrebărilor este de a cunoaşte cât mai bine şi evalua cât mai corect realizările 

proprii pe care studentul le prezintă în cadrul proiectului. Prin răspunsurile 

sale, autorul lucrării trebuie să dovedească faptul că stăpâneşte toate elementele 

utilizate în elaborarea proiectului.  

Evaluarea (nota acordată) proiectului de licenţă va reflecta valoarea 

intrinsecă a acestuia şi a expunerii (fără adjuvante şi comparaţii cu media 

generală). 

 

Prezentarea rezultatelor 

 Are loc prezentarea rezultatelor şi "traducerea" lor într-un limbaj mai 

abordabil, dar nu mai puţin ştiinţific (de ex. se extrag datele relevante dintr-un 

tabel şi se expun sub formă "textuală"), în această secţiune are loc prezentarea 

de tabele, grafice, statistici. După aceea, are loc explicitarea acestora: se 

calculează diferenţe, procentaje, frecvenţe, medii sau relaţii. 

 

Discutarea rezultatelor 

 Prin discutarea rezultatelor se preiau datele prelucrate şi se interpretează 
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teoretic. 

 Este locul în care se fac speculaţii asupra rezultatelor obţinute. Practic, 

aici se vede aportul cercetătorului sau analistului; în aportul teoretic, în 

"valoarea adăugată" datelor obţinute. 

 Tratarea problemelor aduse în discuţie interpretările de rezultate, 

formulările de concluzii şi evaluările de consecinţe trebuie să fie fundamentate şi 

însoţite de calcule economice adecvate prin care să se demonstreze valabilitatea, 

atât a sistemului de abordare, cât şi a ipotezelor formulate. 

 

Analiza datelor 

 De regulă, analiza datelor constituie cea mai mare parte dintr-un raport 

de cercetare. Sunt prezentate datele şi metodele statistice de prelucrare a lor, în 

cazul abordărilor cantitative, iar în studiile calitative se inserează în proporţii 

convenabile răspunsurile persoanelor intervievate, fragmente autobiografice, 

comentarii ale martorilor oculari etc. 

 Datele cercetării sunt prezentate sub forma tabelelor, care permit 

concentrarea optimă a informaţiilor.  

 

Concluziile 

 Se întocmeşte un bilanţ, o recapitulare a enunţurilor din introducere în 

conexiune cu rezultatele obţinute în urma cercetărilor. Concluziile se pot 

prezenta schematizat sub următoarea formă: rezultatele a, b, c implică 

concluziile x, y, z. 

 Există şi varianta ca lucrarea să se prezinte sub forma unor secţiuni, cu 

metodologii, date şi concluzii parţiale independente. Concluzia finală va reuni 

toate aceste concluzii parţiale care, analizate împreună, vor da concluzia 

lucrării. 

 Sub titlul Concluzii se prezintă câteva paragrafe care conţin enunţuri 

concise despre: 

1. Stadiul actual al cunoaşterii temei abordate. 
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2. Punctele de vedere referitoare la problematica propusa prin tema 

aleasa. 

3. Elementele de noutate teoretico-metodologică aduse în studiul 

efectuat, marcarea diferenţelor faţă de ceea ce se realizase anterior, 

deci a contribuţiei efective a absolventului. 

4. Contribuţia autorului (studentului cercetător), prin sublinierea 

aspectelor teoretice şi aplicative pe care acesta le-a pus în evidenţă, 

dezvoltărilor conceptuale, metodologice sau aplicative realizate în 

raport cu acumulările ulterioare. 

5. Rezultatele importante obţinute în urma realizării cercetării 

întreprinse, pornind de la scopul propus iniţial. 

6. Aplicativitatea rezultatelor. 

7. Limitele investigaţiei, evidenţierea unor limite, dificultăţi şi direcţii 

posibile de cercetare ce ar putea fi parcurse pentru o dezvoltare a 

teoriei, pentru ameliorarea şi completarea soluţiilor sau găsirea 

altor soluţii. 

8. Aspectele neabordate ale temei, motivele care au determinat o 

asemenea poziţie a autorului.  

9. Recomandările autorului pentru încadrarea rezultatelor în teoria 

economică (cazul lucrărilor de sinteză sau a celora care propun 

abordări teoretice cu caracter de generalitate) sau pentru aplicarea 

soluţiilor propuse în activitatea practică a firmei (întreprinderii), 

organismelor publice şi private vizate prin abordarea propusă în 

lucrare; aceste recomandări trebuie însoţite de argumentele 

potrivite, eventual de evaluări ale consecinţelor, efectelor 

economice, sociale sau de altă natură. 

10. Consideraţii personale privind impactul posibil al cercetării 

întreprinse pe plan teoretic sau aplicativ. 

11. Posibilele direcţii de urmat în cercetările viitoare.  

 La aceste aspecte se mai pot adăuga, după caz, şi alte elemente cum ar fi: 
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realizarea unor aplicaţii informatice cu ajutorul cărora se realizează unele 

aspecte din tema cercetată, elaborarea unor programe de marketing etc. 

 Două-trei pagini de concluzii, în cazul lucrărilor de licenţă/dizertaţie de 

masterat, permit fixarea în memoria comisiilor de evaluare a ideilor esenţiale 

expuse anterior.  

 Concluziile cercetării trebuie formulate concis, precis şi argumentat, cu 

trimiteri la textul de bază al lucrării sau la referinţele bibliografice folosite, 

atunci când apar dezvoltări sau elemente de noutate în raport cu stadiul actual 

al teoriei şi practicii în domeniu. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Capitolul 6 

Indicatori de evaluare a unei lucrări de licenţă/disertaţie de 
masterat 

 

Evaluarea lucrării de licenţă/disertaţie de masterat se realizează în două 

etape, de către coordonator şi de către comisia de examinare. 

În prima etapă, coordonatorul propune aprobarea/respingerea lucrării de 

licenţă, în vederea susţinerii şi acordă de asemenea o notă, prin completarea 

unei fişe de apreciere (anexa 1). Cea de-a doua evaluare este cea în care, pe 

baza lucrării absolventului, a referatului de apreciere şi a notei propuse de 

coordonator, precum şi pe baza susţinerii lucrării de către absolvent (inclusiv pe 

baza răspunsurilor la întrebări), fiecare membru al comisiei acordă o notă, nota 
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finală fiind media notelor acordate de membrii comisiei. 

În fişa de apreciere a lucrării, coordonatorul va evalua prin note de la 1 la 

10, următoarele 

Aspecte: respectarea indicaţiilor primite, conţinutul ştiinţific al lucrării, 

tehnoredactare, conştiinciozitate, elemente originale, aplicabilitate practică, 

bibliografie. 

În evaluarea realizată de comisia de licenţă, se regăsesc următorii 

indicatori generali: 

A) Elemente de evaluare a expunerii şi lucrării scrise: claritatea şi coerenţa 

expunerii, consistenţa lucrării, răspunsurile date la întrebările puse de comisie, 

aspectul lucrării, finalizarea lucrării. 

B) Elemente de evaluare a realizărilor practice: funcţionalitate, tehnicitate, 

estetică în modul de prezentare, alinierea la standarde şi norme din tehnică şi 

informatică, definirea clară a obiectivelor, problemelor, soluţiilor şi rezultatelor 

obţinute, precum şi comparaţia cu alte rezultate cunoscute, existenţa 

elementelor de originalitate, cu caracter inovativ. 

C) Elemente de evaluare a cunoştinţelor de bază în domeniul abordat: 

prezentarea clară a conceptelor teoretice care au stat la baza aplicaţiei, 

capacitatea de transpunere a teoriei într-o realizare practică, precum şi 

adaptarea strictă a domeniului studiat exact la necesităţile temei abordate, adică 

sistematizarea şi relevanţa informaţiei. 

În concluzie, absolventul trebuie să fie atent la următoarele chei de 

autoevaluare: 

1. Respectarea graficului de întâlniri şi a recomandărilor stabilite de 

coordonatorul lucrării şi de prezentul ghid. 

2. Redactarea îngrijită a lucrării, utilizând un limbaj academic, fără greşeli de 

redactare şi tehnoredactare, înşiruirea logică şi coerentă a secţiunilor şi a 

ideilor. 

3. Fragmentarea echilibrată a lucrării pe capitole, formatarea unitară a 

lucrării. 
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4. Actualitatea temei şi relevanţa acesteia pentru domeniul în care se susţine 

licenţa. 

5. Înscrierea temei abordate în domeniul de interes sau într-un domeniu 

interdisciplinar. 

6. Fundamentarea teoretică a temei propuse de lucrare (relevanţa reperelor 

teoretice alese; utilizarea riguroasă a conceptelor, ideilor, teoriilor; calitatea 

surselor bibliografice – titluri noi, reviste de specialitate; realizarea citărilor; 

calitatea sintezei; concluzii relevante). 

7. Însuşirea stadiului actual al cunoaşterii din domeniu, fundamentarea 

teoretică a temei propuse, sistematizarea informaţiilor teoretice relevante 

pentru lucrare. 

8. Autonomie faţă de sursele bibliografice (prelucrarea critică, formularea 

ideilor personale şi focalizarea pe temă; idei sau deschideri teoretice 

originale). 

9. Utilizarea riguroasă a conceptelor, relevanţa, actualitatea şi citarea corectă 

a surselor bibliografice. 

10.  Calitatea proiectului de cercetare/proiectului aplicativ – partea 

experimentală (claritatea obiectivelor; definirea ipotezelor, operaţionalizarea 

corectă a conceptelor şi a variabilelor; structurarea etapelor de lucru). 

11.  Capacitatea de raportare critică la sursele teoretice şi de promovare a 

unei viziuni proprii, bine argumentate, sesizarea de noi direcţii de cercetare, 

transpunerea suportului teoretic într-un rezultat practic. 

12.  Rigoarea metodologiei de cercetare (selecţia optimă a metodelor de 

investigaţie şi de prelucrare a datelor; alegerea şi descrierea subiecţilor – lot, 

eşantion, cazuri). 

13.  Ponderea semnificativă a contribuţiei proprii, ponderea semnificativă a 

părţii aplicative. 

14.  Aplicabilitatea, eficienţa şi corectitudinea rezultatelor obţinute. 

15.  Interpretarea rezultatelor (concordanţa cu natura datelor). 

16.  Pertinenţa deschiderilor pentru cercetare sau valorificare educaţională a 
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concluziilor lucrării. 

17.  Stil şi originalitate în abordarea problematicii vizate. 

18.  Prezentarea logică, succintă, estetică a aspectelor relevante din lucrare, 

cu accent pe partea practică şi pe contribuţiile proprii, în cadrul susţinerii 

lucrării în faţa comisiei. 
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Anexa 1 
FIŞA DE APRECIERE A LUCRĂRII DE 
LICENŢĂ/DISERTAŢIE DE MASTERAT 

 
Absolvent__________________________________________________________ 

Tema lucrării__________________________________________________ 

Conducător ştiinţific______________________________________________________ 

CRITERII PUNCTAJ 

Pertinenţa pentru domeniu a temei lucrării 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tratarea subiectului; dimensiunea lucrării (tratare 

superficială/în profunzime; lucrare 

sub/supradimensionată/adecvată subiectului) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Organizarea lucrării (împărţirea pe capitole, echilibrul părţilor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Documentare şi utilizarea surselor (surse bibliografice 

sumare/bogate, aduse la zi; citare corectă) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gândire critică, examinarea şi interpretarea critică a 

bibliografiei şi a faptelor studiate 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aplicarea conceptelor şi a metodologiei asupra unui domeniu 

nou (studiu de caz, studiu de corpus etc.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Originalitate, contribuţie personală, puncte de vedere noi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calitatea expunerii şi a argumentării (stăpânirea conceptelor, 

Fundamentare metodologică, argumentare riguroasă) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Stil, exprimare (coerenţă, fluenţă, corectitudine) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tehnoredactare (cu greşeli/corectă, îngrijită) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Se propune admiterea/respingerea lucrării de licenţă/disertaţie de 

masterat în sesiunea______________________________________________________ 

Nota propusă de conducătorul ştiinţific_________________________________ 

 

Şef de catedră,     Conducător ştiinţific, 

___________         _________________ 
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