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FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE.
DECANAT.

REGULAMENT PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ELABORARE ȘI
COORDONARE A LUCRĂRII DE LICENȚĂ ȘI A DISERTAȚIILOR ÎN CADRUL
FACULTĂȚII DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE

1. Propunerile de subiecte de licență vor fi predate de către cadrele didactice șefilor de
Departament și afișate atât la avizierele Colectivelor/ Departamentelor, cât și pe site-ul
facultății. Termen-limită: 15 aprilie;
2. Fiecare coordonator va formula între 3 și 10 propuneri de teme de licență și disertație (în
funcție de numărul de studenți ai colectivului din care face parte);
3. Pentru a evita suprasolicitarea profesorilor coordonatori, numărul candidaților se va împărți
în mod echitabil la numărul profesorilor coordonatori din fiecare colectiv. Pentru a se face
acest lucru se va stabili la nivelul departamentelor, în funcție de numărul studenților de la o
anumită specializare, un prag maxim de lucrări coordonate de fiecare profesor. Profesorii care
sunt și coordonatori de doctorat pot să se limiteze la acceptarea unui număr minim lucrări de
licență / disertații de masterat în fiecare an universitar. Acest număr minim va fi stabilit la
nivel de departament și colectiv;
4. Studenții au dreptul de a-și alege dintre propunerile existente un subiect cât mai apropiat de
interesele de cercetare proprii sau de a propune coordonatorului o temă de cercetare proprie
(aprobarea rămânând la latitudinea profesorului);
5. Studenții au obligația de a contacta profesorii coordonatori și de a-și definitiva alegerea în
perioada 1 mai – 1 noiembrie a anului calendaristic; De asemenea, studenții au obligația să
respecte planul de lucru și termenele calendaristice de lucru stabilite împreună cu profesorul
coordonator. În cazul nerespectării acestor termene, profesorul poate refuza aprobarea
susținerii licenței;
6. Cererile de elaborare a lucrării de licență cu titlul ales de comun acord cu profesorul
coordonator se depun la sediile colectivelor în prima luna și jumătate de cursuri din anul III de
studiu (termen-limită: 15 noiembrie);
7. Candidatul poate schimba subiectul de licență și coordonatorul după depunerea cererii de
elaborare numai cu acordul scris al ambilor profesori coordonatori (cel inițial și cel final),
depunând o cerere în acest sens la Directorul de Departament;
8. Profesorul coordonator are obligația de a recomanda candidaților o bibliografie actuală și de
a programa sesiuni de consultații (individuale și de grup). Studentul are obligația de a respecta
atât recomandările coordonatorului, cât și planul de lucru stabilit de comun acord cu acesta;
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9. Profesorul coordonator are obligația de a verifica personal onestitatea academică a
candidaților. Studentul are obligația de a respecta etica academică în ceea privește
originalitatea cercetării sale, conform regulamentelor academice in vigoare;
10. Candidatul căruia conducătorul inițial îi respinge teza ca fiind necorespunzătoare își pierde
dreptul de a o mai susține – cu același sau cu alt coordonator – în respectiva sesiune.

Decan
Conf. dr. Dana Percec
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