
 

 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Ştiințe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  

Calea Mărăşeşti, nr.157, Bacău, 600115 

Tel./Fax: +40-234/517715  

www.ub.ro;  e-mail: fsmss@ub.ro 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 
 

A GHIDULUI  METODOLOGIC PRIVIND ELABORAREA ŞI 

PREZENTAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE / ABSOLVIRE 

 

 

Pe baza propunerilor transmise de la nivelul departamentelor și al conducerii 

facultății, au fost concepute o serie de măsuri pentru elaborarea lucrărilor de 

finalizare a studiilor, respectiv: licență / disertație / absolvire, în condițiile impuse 

de pandemia Covid-19.  

Măsurile din prezenta anexă au fost aprobate de Consiliul Facultății în data de 

13.05.2020 și vin în sprijinul evaluării tuturor studenților la proba de prezentare a 

lucrării cu aceeași unitate de măsură, acordând șansa aprecierii din nota maximă. 

 

  

1. Respectarea Ghidului metodologic privind elaborarea și prezentarea lucrărilor 

de finalizarea studiilor existent la nivelul Facultății de Științe ale Mișcării, 

Sportului și Sănătății care prevede metodologia cercetării științifice din 

domeniul activităților corporale și al terapiei ocupaționale pentru studenții 

care au reușit să beneficieze de condiții optime pentru finalizarea lucrării 

conform planului și a titlului aprobat de Consiliul Facultății.  

 

2. Posibilitatea elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor și admiterea acestora 

pentru studenții care nu au beneficiat de condiții optime pentru verificarea 

ipotezelor prin adaptarea metodologiei de elaborare a lucrării de licență / 

disertației / absolvire la condițiile impuse de pandemia Covid-19 prin măsuri 

după cum urmează: 

 

- Redimensionarea capitolelor, în mod deosebit, celui de fundamentare 

teoretică a problemei studiate (2), de la 30% la 50% din conținutul lucrării. 
 

http://www.ub.ro/
mailto:fsmss@ub.ro


- Lucrările trebuie să reprezinte: proiecția planului de cercetare / intervenție, 

o prezentare descriptivă, argumentată și susținută de citări, raportări la 

referințe bibliografice relevante (articole științifice preluate din 

periodicele bibliotecii Universității, cu acces gratuit, cărți cu acces on-line 

din baza de date a bibliotecilor cu acces gratuit, baze de date cu acces 

gratuit) identificate de coordonator; analiza critică a unor studii științifice 

parcurse care au legătură cu titlul lucrării, însoțite de exprimarea opiniei 

personale. 
 

- Capitolul de organizare și desfășurare a cercetării (3) care constituie partea 

de contribuții personale, trebuie să prezinte programe proprii întocmite și 

identificate pe baza surselor bibliografice aprofundate. 
 

- Capitolele 4 și 5 vor exprima: păreri proprii, argumente documentate pe 

baza unor rezultate ale autorilor lucrărilor din bibliografia studiată, o 

prezentare comparativă, sintetică sau critică, concluzii și propuneri privind 

posibilităţi de valorificare a studiului.  
 

- Componentele structurale ale lucrării trebuie să se încadreze într-un volum 

de 40 de pagini dar să nu depășească 50 de pagini. 
 

- Bibliografia va cuprinde minim 20 de titluri. Pentru lucrările teoretice, 

circa 2/3 din titluri ar trebui să fie articole din reviste științifice, cărți și 

alte surse tipărite sau de pe internet, redactate în limba română și de 

circulaţie internaţională. 
 

- Toate articolele, cărţile, capitolele de volume, site-urile citate în lucrare se 

vor regăsi la bibliografie; 

 

3. Toate lucrările elaborate și prezentate pentru finalizarea studiilor au 

obligativitatea respectării coeficientului de similitudine de maxim 15%. 
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