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Anexa 1
ACORD DE COORDONARE A LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE1
încheiat între conducătorul științific__________________.........________________________ și
studentul/masterandul _____________________________________________________________ în
vederea elaborării temei de licență/disertație _______________________________.....___________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Art. 1. Obiectul acestui acord îl constituie stabilirea termenilor relaţiei cadru didactic coordinator, numit
conducător științific și student pe durata perioadei de elaborare a lucrării de licenţă/disertaţie.
Art. 2. Obligațiile părților
1. Conducătorul științific
a) stabileşte împreună cu studentul/masterandul titlul, structura și planul de lucru;
b) oferă/recomandă studentului/masterandului o bibliografie minimală necesară în abordarea temei
lucrării și îndrumă studentul/masterandul în identificarea altor surse bibliografice necesare;
c) se întâlneşte periodic cu studentul/masterandul pentru a oferi consultaţii ştiinţifice în domeniul
tematicii abordate şi pentru a evalua modul în care au fost elaborate anumite părţi ale lucrării;
d) îndrumă studentul/ masterandul în vederea susţinerii finale a lucrării şi, dacă este posibil, ia parte
la prezentarea ei de către candidat;
e) completează referatul de evaluare finală a lucrării de licenţă/disertație;
f) informează din timp conducerea facultăţii în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de către
student/masterand;
2. Studentul/masterandul
a) consultă bibliografia indicată de coordonator şi identifică noi surse bibliografice necesare realizării
lucrării;
b) se întâlneşte periodic cu conducătorul ştiinţific în cadrul orelor de consultații stabilite (fizic sau
online) şi îi prezintă acestuia rezultatele activităţii sale în redactarea lucrării, solicită informaţii în
cazul eventualelor neclarităţi, respectând termenele prevăzute în planul de lucru;
c) redactează lucrarea ţinând cont de observaţiile privind conţinutul şi normele de tehnoredactare
făcute de coordonator;
d) depune lucrarea de licenţă/disertație în forma ei definitivă în termenul stabilit de Regulamentul de
organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor de nivel licență și masterat din
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca ;
e) respectă toate cerințele stabilite în Ghidul de elaborare a lucrării de licență_disertație (Anexa 6);
f) respectă drepturile de proprietate intelectuală, indicând sursa oricărei informaţii sau a oricărui
fragment al cărui autor nu este. În acest sens, studentul va include în dosarul de înscriere o
Declaraţie de originalitate a lucrării– Anexa 4, semnată şi datată în original;
g) poate solicita schimbarea conducătorului științific prin depunerea unei cereri în termenul stabilit de
procedura - Anexa 3;
h) aduce la cunoştinţa conducătorului științific decizia de a se retrage din acordul de colaborare, în
termenul prevăzut de procedură.
Se completează în maxim o săptămână de la afișarea listelor finale. În cazul schimbării coordonatorului se completează cu o
anexă.
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Art. 3. (1) Planul de lucru stabilit de comun acord cuprinde următoarele activități
Nr. crt. Activități propuse
Data prezentării
1.
Prezentarea, de către student/masterand, a 5
studii pe tema de interes
2.
Realizarea capitolului introductiv
3.
Schițarea părții teoretice
4.
Prezentarea designului de cercetare
5.
Rezultatele cercetarii
6.
Planul de interventie
7.
Prezentarea intervenției
8.
Prezentarea lucrării finale
(2) Cadrul didactic coordonator va transmite personal, în cadrul întâlnirilor directe sau prin e-mail,
observațiile și comentariile la secțiunile din lucrare stabilite la art. 3 (1) de care studentul trebuie să țină
seama în redactarea formei finale a lucrării. Consecințele nerespectării de către student a condiţiilor și
termenelor de elaborare a lucrării, așa cum au fost stabilite în procesul de coordonare, sunt depunctarea sau
refuzul coordonatorului de a acorda dreptul de susținere a lucrării.

CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC,
Gradul ştiinţific, Nume şi prenume,
Semnătura
Încheiat azi…….în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

STUDENT/MASTERAND
Nume şi prenume,
Semnătura

