
 

                                                                                                                           
 

 

 

 

GHID 

privind 

ELABORAREA ŞI REDACTAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE 

KINETOTERAPIE  

AN UNIVERSITAR 2020 - 2021 

 

Examenul de licenţă/disertatie în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport (FEFS) UCV,  

si CUDTS, domeniul KINETOTERAPIE, se organizează în conformitate cu: 

- prevederile art. 120, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din Legea  Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011; 

- prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- în  temeiul  Legii  nr. 60/2000 privind  dreptul  absolvenţilor  învăţământului  superior particular 

de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate; 

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 657/2014 pentru aprobarea 

Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ  

superior; 

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6125/2017 privind 

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă şi  

disertaţie; 

- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în 

Universitatea din Craiova. 

 

1.  Informaţii generale 

 

Activitatea de elaborare a lucrării de licență/disertaţie trebuie să reprezinte o continuare 

firească a activității universitare şi de pregătire profesională a studenților. Lucrarea în esenţă  

presupune a dezvolta o cercetare științifică (practică sau teoretică – tip review) de un anumit nivel 

în domeniu. O lucrare de licenţă/ disertaţie trebuie să reprezinte şi să facă dovada unei activităţi 

de documentare şi cercetare reale. In consecință, elaborarea lucrării presupune o perioadă relativ 

îndelungată pentru documentare şi redactare. 

Întocmirea lucrării de licenţă/ disertaţie se face sub îndrumarea unui coordonator/ 

conducator ştiinţific (îndrumător ştiinţific). Dacă lucrarea de licenţă/ disertaţie este realizată într-

un stagiu la o clinica/centru sportiv/de recuperare sau la o altă universitate (din ţară sau străinătate), 

studentul/masterandul va avea şi un îndrumător din partea instituţiei respective. De asemenea, 

studentul/masterandul poate fi îndrumat în co-tutelă de mai multe cadre didactice din facultate 

(coordonator+îndrumător). 

Alegerea temei şi a coordonatorului ştiinţific, se va face din lista cu temele de licenţă/ 

disertaţie propuse de coordonatorii ştiinţifici și aprobate în ședința Departamentului, pentru  

fiecare program de licenţă/ disertaţie.  
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Temele vor fi afișate pe website-ul facultatii https://efs.ucv.ro/ şi pe platforma google 

classroom la clasele de licenta - EXAMEN LICENTA 2021, respectiv master disertaţie - EXAMEN 

DISERTATIE 2021.  Lista temelor nu este restrictivă. Studenții/masteranzii pot propune şi alte 

teme din programul de studii la care susţin examenul, urmând ca temele să fie definitivate cu 

acordul coordonatorilor ştiinţifici. 

In consecinta, etapele ce trebuie parcurse de către student/masterand sunt:  

➢ alegerea coordonatorului/îndrumătorului şi a temei; 

➢ stabilirea documentării necesare;  

➢ elaborarea propriu-zisă;  

➢ susţinerea lucrării. 

 

2.  Alegerea coordonatorului şi a temei 

 

În perioada 1 septembrie - 30 septembrie, fiecare cadru didactic propune temele de lucrări 

de licenţă/disertaţie în limita numărului alocat, pentru anul universitar urmator.  

În perioada 1-7 octombrie acestea vor fi aprobate în consiliul departamentului şi făcute 

publice pe site, urmând ca  în perioada 10-31 octombrie studenţii/masteranzii să comunice (online, 

telefonic sau fizic, in functie de statusul pandemic si de restrictiile existente) cu coordonatorul 

selectat, sa ia acceptul acestuia pentru tema aleasa si apoi sa depună la sediul departamentului sau 

online pe adresa de email a departamentului (fefs.kineto@ucv.ro pentru Kinetoterapie) cererile de 

acordare a temei de licenţă sau disertaţie (modelul de cerere se află pe site-ul facultăţii şi pe 

platforma google classroom la clasele amintite la pct.1). 

Dacă la un îndrumător sunt mai multe solicitări pentru o aceeaşi temă, se utilizează 

următoarele criterii de selecţie: 

• criteriul I: nota obţinută la disciplina în domeniul căreia absolventul doreşte să îşi elaboreze 

lucrarea de licenţă/disertaţie; 

• criteriul II: media anilor de studii precedenţi;  

• criteriul III: numărul de restanţe din anii precedenţi. 

Dacă un student/masterand nu şi-a ales lucrarea de licenţă/disertaţie din motive bine 

întemeiate, va depune o cerere în care va justifica aceste motive. Cererea va fi analizată în  consiliul 

departamentului şi în decurs de cel mult 7 zile de la depunere va primi răspuns. 

 

3.  Structura recomandată a lucrării de licenţă/disertatie 

 

Elementele componente ale lucrării sunt: 

3.1. Coperta - informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă/disertaţie sunt 

prezentate în Anexa 1; 

3.2. Pagina de titlu /subcoperta - informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a lucrării de 

licenţă/disertaţie sunt prezentate în Anexa 2; 

3.3. Cuprinsul - lucrarea de licenţă/disertaţie va avea un cuprins care să conţină cel puţin titlurile 

tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol; se va plasa la începutul 

lucrării, imediat după subcopertă. 

3.4. Capitolul I – Introducerea, premisa/motivatia si/sau obiectivele/scopul lucrarii/cercetarii 

va pune în evidenţă importanţa şi actualitatea temei abordate şi eventual va fi justificată opţiunea 

pentru tema respectivă (1-5 pagini). 

3.5. Capitolul II - Prezentarea teoretică a subiectului ales – Bazele teoretice ale 

studiului/cercetarii (15-20 pagini). In partea teoretică sunt prezentate ideile, conceptele, teoriile 

explicative, principii generale cuprinse în literatura de specialitate etc. Teoriile prezentate trebuie 

să fie relevante pentru partea practică si va cuprinde stadiul cunoaşterii actuale, fiind o sinteză a 

literaturii de specialitate din domeniul temei lucrării de licenţă/disertaţie.  

3.6. Capitolul III – Metodologia şi rezultatele cercetarii - cu o întindere de cel puțin 15-20 de 

pagini, va avea caracter practic sau teoretic-aplicativ și reprezintă contribuția proprie a 
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absolventului, constituind partea principală a lucrării de licenţă/disertaţie. Metodologia si tipul de 

cercetare recomandate sunt: 

 - Lucrari realizate prin cercetare aplicativă la un centru de practică = club sportiv/ 

scoala/clinica/policlinica/cabinet etc. Acest tip de studiu va include prezentarea generală a 

centrului de practică la care s-a elaborat lucrarea, design-ul cercetarii, constituirea cohortei/lotului 

de studiu, realizarea unor măsuratori de bază, randomizarea, administrarea/metodologia de 

aplicare a variabilei/factorului studiat, urmarirea subiecţilor/pacientilor cercetati, masurarea 

rezultatelor (evaluarea si compararea evenimentelor în lotul/grupurile studiate) şi analiza datelor.  

Se recomandă evitarea elaborării acestui capitol ca o înşiruire de cifre, fără reprezentări grafice 

numerotate, tabele numerotate, comentarii ale rezultatelor obţinute, ritmuri de creştere sau de 

reducere, teste pentru stabilirea de corelaţii, legături, dependenţe etc. 

*Avand in vedere situatia epidemica actuala / SARS COV 2, şi conditiile deosebite de lucru 

în scoli/centre de antrenament sau centre medicale de recuperare, SE RECOMANDĂ să 

prezinte ca parte  aplicativă un  studiu  de  caz, pe un numar limitat de subiecţi sau chiar 

pe un subiect/pacient cercetat, eventual in contextul aplicarii programului 

kinetic/fizioterapeutic la domiciliu, în  cadrul  căruia  să  se  detalieze  metodele  şi  

instrumentele de cercetare utilizate pe parcursul studiului şi să se prezinte rezultatele 

cercetării.  

- Lucrari teoretice realizate prin documentare la bibliotecă, în spațiile de cercetare ale 

facultății sau cercetare teoretica in mediul online a literaturii de specialitate pe o tema aleasă (de 

tip review–revizuire/analiza/sinteza/metaanaliza); in cazul acestui tip de studiu, absolventul  

trebuie să realizeze o prezentare analitica / critică a literaturii de specialitate (recenta, cel mult din 

ultimii 10 ani) prin evidențierea altor cercetări care au fost întreprinse în domeniul de interes și 

expunerea principalelor puncte de vedere/ abordări/ teorii  ale unor autori consacrați în domeniul 

cercetat. Se vor comenta relevanţa, nivelul valoric, avantajele şi limitele studiilor citate. Acest tip 

de abordare va conţine rezultatele teoretice şi/sau aplicative obținute în urma cercetării teoretice 

întreprinse, incluzând puncte  de vedere  personale,  analize  critice  ale  fenomenelor  şi  proceselor  

studiate, comparaţii cu rezultate obţinute anterior. Această parte a lucrării trebuie să demonstreze 

capacitatea absolventului de a-şi formula propriul punct de vedere asupra subiectului studiat. 

3.7. Capitolul IV – Concluzii. Vor fi puse în evidenţă cele mai semnificative aspecte reieşite din 

studiul efectuat, se vor specifica, cu acurateţe, care au fost contribuţiile proprii ale autorului în 

cercetarea temei abordate. În urma informaţiilor acumulate pe baza investigării literaturii de 

specialitate şi a rezultatelor proprii prezentate în lucrare, autorul va emite eventuale recomandări, 

ce pot avea importanţă aplicativă sau ştiinţifică (1-3 pagini). 

3.8. Bibliografia - va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate (carti, articole din jurnale 

de specialitate) de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenţă/disertaţie. Bibliografia nu 

se va numerota ca şi capitol al lucrării. 

3.9.  Anexe (dacă este cazul) – scale de evaluare, chestionare folosite, si/sau informaţii primare pe 

baza cărora au fost făcute analize în conţinut. 

 

4.  Reguli de redactare a lucrării de licenţă/disertaţie  

 

Titlul Lucrării de Licenţă sau al Lucrării de Disertaţie trebuie să fie concret şi să reflecte 

conţinutul cercetărilor ce fac obiectul lucrării. 

Formatul paginii este A4 (nu ”Letter”), numărul de pagini recomandat fiind pentru lucrarea 

de licenţă între 35-45, iar pentru lucrarea de disertaţie între 40-50 pagini.  

 Pentru marginile paginii se vor utiliza următoarele valori: stânga - 2,5 cm, dreapta - 2 cm, 

sus - 2,5 cm, jos - 2 cm. 

Font - fontul utilizat pentru redactare va fi TNR - Times New Roman, cu dimensiunea de 

12 puncte, utilizând diacriticele specifice limbii în care este redactată lucrarea (ă, ş, ţ, î, â - pentru 

limba română).  

Textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linii. 



Textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta 

(justified). Excepţie fac titlurile capitolelor, ce pot fi aliniate centrat, precum şi etichetele tabelelor 

şi figurilor. 

Numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu, până la ultima pagină a lucrării. 

Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii. 

Pe parcursul lucrării se va utiliza un singur stil de citare bibliografică. 

Fiecare capitol va fi început pe o nouă pagină, dar nu şi subcapitolele şi subpunctele.  

Capitolele vor fi numerotate cu numere arabe (1, 2, 3, etc.) sau romane (I, II, III etc), la fel 

şi subcapitolele (1.1, 1.2, 1.3, etc.). Titlul capitolelor, subcapitolelor şi subpunctelor vor fi scrise 

în bold. 

Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei coli de hârtie. 

 

 

**Notă: Absolventul are obligația de a respecta normele şi regulile de etică în activitatea 

de cercetare științifică privind evitarea plagiatului şi va semna pe proprie răspundere o 

declarație privind autenticitatea lucrării de licenţă/disertatie. Prin semnarea acestei 

declarații, studentul acceptă că a fost avertizat, a înțeles și își asumă riscul de 

nepromovare a probei de susținere orală a examenului de finalizare a studiilor. 

 

Decan, 

Prof.univ.dr. Mircea DĂNOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 1 COPERTA 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
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CRAIOVA/DROBETA T.S. 

 2021 
 

Absolvent:  

< NUME Prenume > 

      

Conducător stiinţific: 

Prof/Conf/Lect. univ. dr. < NUME Prenume > 



ANEXA 2 SUBCOPERTA 
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Absolvent:  

< NUME Prenume > 

      

Conducător stiinţific: 
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