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METODOLOGIE PENTRU
ELABORAREA LUCRARII DE ABSOLVIRE
1. Pentru a dobândi statutul de absolvenţi ai Programului de Conversie Profesională,
specializarea Geografie, studenţii trebuie să realizeze şi să susţină în faţa unei
comisii o Lucrare de Absolvire. Aceasta este o lucrare cu caracter ştiinţific ce
demonstrează cunoştinţele asimilate şi competenţele dobândite pe parcursul celor 4
semestre de studii.
2. Tema lucrării de absolvire trebuie să fie aleasă de student împreună cu cadrul
didactic îndrumător şi să fie în concordanţă cu programul de studii parcurs.
3. Tema lucrării de absolvire va fi stabilită la finalul anului I şi va fi elaborată pe
parcursul anului II de studii. La finalul semestrului IV studenţii vor primi notă
(disciplină prevăzută în planul de învățământ) pentru elaborarea lucrării din partea
profesorului îndrumător urmând ca lucrarea finalizată să fie prezentată la
Examenul de absolvire.
4. În perioada de înscrieri pentru susţinerea Examenului de Absolvire, studenţii vor
depune Lucrarea de Absolvire la Secretariatul facultăţii împreună cu toate
documentele de înscriere. Lucrarea va fi însoţită obligatoriu de Referatul
profesorului îndrumător.
5. Lucrarea de absolvire va fi susţinută în faţa unei comisii, după ce studentul a
promovat în prealabil examenul scris (minim nota 5) de finalizare a studiilor de
Conversie profesională Geografie. Comisia va evalua următoarele aspecte:
conţinutul ştiinţific al lucrării, elementele de originalitate, prezenţa citărilor

bibliografice, utilizarea corectă a metodelor de cercetare, aspecte de ordin estetic şi
modul în care studentul reuşeşte să prezinte rezultatele cercetării sale. Nota
minimă de promovare a examenului de susţinere a Lucrării de Absolvire este 5
(cinci).
6. În cazul în care, la susţinerea lucrării de absolvire, studentul nu obţine cel puţin
nota 5 (cinci), acesta va fi considerat nepromovat. În vederea finalizării studiilor,
el va trebui să susţină un nou examen în următoarele sesiuni ce se vor organiza în
cadrul facultăţii.
7. Reguli privind redactarea şi definitivarea Lucrării de Absolvire:
7.1.

7.2.

Lucrarea se va redacta pe coli format A4, având următoarele margini:
-

Marginea din stânga: 2,5 cm

-

Marginea din dreapta: 2,5 cm

-

Marginea de sus: 2 cm

-

Marginea de jos: 2 cm

Se va utiliza fontul Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte
şi cu spaţiere între rânduri de 1,5. Diacriticele sunt obligatorii.

7.3.

Tipărirea se va face pe o singură parte a colii de hârtie.

7.4.

La finalul lucrării se va insera Declaraţia de originalitate (vezi Anexa1).

7.5.

Lucrarea poate fi legată cu coperţi de carton sau cu spirală.

7.6.

Lucrarea trebuie să conţină:
Anexa 3),

Cuprins

(cu

Copertă (vezi Anexa 2), Titlu (vezi
paginaţiile

respective),

Introducere,

Conţinutul propriu-zis al lucrării structurat pe capitole şi subcapitole,
Concluzii, Bibliografie. Conţinutul lucrării va fi însoţit de materiale
grafice şi cartografice (Hărţi, Grafice, Figuri, Scheme, Schiţe, Tabele,
Fotografii, Planşe)
7.7.

Toate materialele grafice şi cartografice din lucrare vor fi numerotate
(fie în cadrul fiecărui capitol, fie cu numere crescătoare de al 1 la n+1
de la începutul până la sfârşitul lucrării) şi vor fi însoţite obligatoriu de
explicaţia a ceea ce reprezintă fiecare:
De exemplu:
-

Figurile, graficele, hărţile se vor nota cu Fig.1., Fig.2, Fig.3 etc.
(sau daca se optează pentru numerotare pe capitol se va nota Fig.
1.1, Fig. 1.2 pentru capitolul I; Fig 2.1., Fig. 2.2. etc. pentru
capitolul II și așa mai departe);

-

Tabelele se vor numerota cu Tabel nr. 1 (sau Tabel nr. 1.1, 1.2 s.a
pentru capitolul I; Tabel Nr. 2.1., Tabel nr. 2.2. s.a pentru capitolul
II daca numerotarea se va face pe capitole)

-

Fotografiile se vor numerota cu Foto 1, Foto 2, …s.a. (sau cu
Foto. 1.1, Foto 1.2.; Foto 2.1., Foto 2.2; Foto 3.1, Foto 3.2…etc
daca numerotarea se va face pe capitol)

7.8.

Bibliografia va fi structurată în ordinea alfabetică şi în ordinea anilor de
apariţie daca un autor are mai multe lucrări. Dacă lucrarea consultată
este un tratat, compendiu cu foarte mulţi autori sau sunt hărţi
topografice, turistice, geologice etc. acestea se vor plasa la finalul
bibliografiei cu unul sau doi, trei autori, în locul numelor autorilor se
vor trece trei steluțe “***” (vezi Anexa 4). Adresele de site-uri care au
fost consultate în vederea realizării lucrării vor fi trecute ultimele în
cadrul bibliografiei.

8. Reguli de prezentare a Lucrării de Absolvire.
8.1.

Lucrarea va fi prezentată în faţa unei comisii, care va aprecia nu numai
conţinutul ştiinţific şi estetic, ci şi calitatea prezentării orale.

8.2.

Prezentarea se va face (la alegere) sub formă de poster sau sub formă
de prezentare pe calculator (Power Point)

8.3.

Timpul total al prezentării este de 10 minute.

8.4.

Pe parcursul prezentării sau la finalul acesteia comisia poate pune o
serie de întrebări ce vizează conţinutul lucrării sau metodele de lucru
utilizate.

Anexe:
Anexa 1. Declaraţie de originalitate
Anexa 2 Model copertă exterioară
Anexa 3 Model copertă interioară
Anexa 4 Model de redactare bibliografie
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Anexa 1
Model de declaraţie pentru asumarea răspunderii în privinţa originalităţii lucrării

D E C LA R A Ţ I E

Subsemnatul/subsemnata _______________________________________ candidat la
examenul de finalizare a studiilor de Conversie Geografie la Facultatea de Geografie a
Universității din București, declar pe propria răspundere că lucrarea de faţă este rezultatul
muncii mele, pe baza cercetărilor mele şi pe baza informaţiilor obţinute din surse care au fost
citate şi indicate, conform normelor etice, în note şi în bibliografie. Declar că nu am folosit în
mod tacit sau ilegal munca altora şi că nici o parte din teză nu încalcă drepturile de proprietate
intelectuală ale altcuiva, persoană fizică sau juridică. Declar că lucrarea nu a mai fost
prezentată sub această formă în cadrul altei instituţii de învăţământ superior în vederea
obţinerii unui grad sau titlu ştiinţific ori didactic.

Data,
Semnătura,
_______________
____________________

Anexa 2 Model de copertă exterioară

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Facultatea de Geografie
Program de Conversie Profesională Geografie

LUCRARE DE ABSOLVIRE
Îndrumător științific:
............................
Absolvent:
..........................

BUCUREȘTI
2015

Anexa 3 Model de copertă interioară

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Facultatea de Geografie
Program de Conversie Profesională Geografie

TITLUL LUCRĂRII
Îndrumător științific:
............................
Absolvent:
..........................

BUCUREȘTI
2015

Anexa 4 Model de redactare bibliografie

Bibliografie
1. Bleahu M. (1974), Morfologia carstică, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti
2. Ielenicz M. (2000), Geografia României, Mică enciclopedie, Edit. Corint, Bucureşti
3. Ielenicz M., Pătru Ileana (2005), România. Geografie fizică, Edit. Universitară,
Bucureşti.
4. Ilie I. (1970), Geomorfologia carstului, Centrul de multiplicare al Universităţii din
Bucureşti, Bucureşti
5. Ilie I. (1973), Terase şi Suprafeţe de nivelare, Centrul de multiplicare al Universităţii
din Bucureşti, Bucureşti
6. Mihăilescu V. (1969), Geografia fizică a României, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti.
7. Mutihac V., Stratulat Maria Iuliana, Fechet Roxana Magdalena (2004), Geologia
României, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
8. Pătru Ileana, Zaharia Liliana, Oprea R. (2006), Geografia fizică a României, Edit.
Universitară, Bucureşti.
9. Posea Gr. Popescu N., Ielenicz M. (1974), Relieful României, Edit. Ştiinţifică,
Bucureşti
10. Posea Gr. (2002), Geomorfologia României, Edit. Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti;
11. Posea Gr. (2003), Geografia fizică a României, Partea I, Date generale, poziţia
geografică, relief, Edit. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
12. Posea Gr. (2004), Geografia fizică a României, Partea a II-a, Clima, apele,
biogeografia, solurile, hazardele naturale, Edit. Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti.
13. Velcea Valeria (2001), Geografia fizică a României, Edit. Univ. „L. Blaga”, Sibiu.
14. *** (1973), Piemonturile, Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti
15. * * * (1983), Geografia României, vol. I, Edit. Academiei, Bucureşti.
16. * * * (1992), Geografia României, vol. IV, Edit. Academiei, Bucureşti.
17. * * *

http://www.geo.unibuc.ro/cpg.html

18. * * *

http://muntii-bucegi.ro/Trasee_Bucegi/Traseu_Busteni-Canton_Jepi/

