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CONCEPTUL REGULAMENTULUI DE SUSŢINERE A PROIECTELOR DE LICENŢA
LA FACULTATEA BIOMEDICINA ȘI ECOLOGIE ULIM, SPECIALITATEA SERVICII

Elaborat la catedra Medicina Fundamentală şi Ecologie, facultăţii Biomedicină şi Ecologie
special pentru studenţii anului III, specialitatea Servicii - Estetologie.
1. Structura şi conţinutul proiectului de licenţa
Proiectul de licenţa se face într-o formă de raport, care la rîndul său constă din introducere, partea
de bază, încheiere şi anexe.
Introducere include definirea scopului şi a complexului de sarcini a practicii profesionale.
Cuprinde o singură pagină.
Partea de bază trebuie să fie alcătuită din două capitole. Divizarea pe capitole trebuie să
corespundă logicii prezentării a materialului, astfel în primul capitol să redă în forma scurtă analiza
informației teoretice la tema proiectului de licență (reviul literaturii la tema proiectului) etc.
În al doilea capitol se descriu deprinderile practice obţinute, adică este descrisă tema proiectului de
licența, în dependența tematicii și specialității (lista serviciilor prestate de către student cu o scurtă
descriere a fiecării proceduri, tehnica executării, cosmetica, aparatajul utilizat etc.) şi descrierea
detailată a 1-2 proceduri, efectuate cel mai des, cu analiza proprie a efectelor obţinute.
În a doua parte se mai adaugă descrierea activităţilor extracurriculare, dacă sunt, (master-class-uri,
seminare, prezentările produselor cosmetice etc.) în care studentul a participat în perioada
desfăşurării practicii profesionale.
În textul lucrării nu trebuie să fiu utilizaţi fără traducere cuvinte sau fraze din limbi străine care nu
sunt cunoscute la toţi (traducere cuvintelor străine se indică în paranteze cu indicare obligatorie
după traducere a limbii din care s-a tradus frază sau cuvînt).
Prezentarea a materialului proiectului de licenţa trebuie să corespundă cerinţelor gramaticale şi
stilisticii a limbii utilizate la scriere.
O cantitate mare de greşeli gramaticale, orfografice şi de punctuaţie poate servi drept cauza
refuzului studentului în evaluarea lucrării sale.
Volumul părţii de bază a raportului trebuie să încadreze în limitele – 35-40 pagini.
1

Prima partea (capitolul I) – 10-15 pagini,
partea a doua (capitolul II) – 25 - 30 pagini.
Încheiere reflectă evaluarea proprie a lucrării şi include recomandările referitor la îmbunătăţirea
condiţiilor de desfăşurarea a practicii. Volumul cîte 1-1,5 pagini.
Bibliografie include surse bibliografice la tema aleasă prelucrate, aranjate conform cerințelor, la
număr – nu mai puțin de 12-15 surse.
Trimiterile (referințe) în text al proiectului de licență se aranjează conform exemplului: [7, p.12],
[12, p. 15], [5, p.133]
În anexe obligatoriu se adaug următoarele documente, la care se fac trimiteri în text:
 Acordul între studentul stagiar şi instituţia gazdă (original);
 Aviz de la conducătorul instituţiei-gazde sau de la specialistul-coordonatorul practicii în
original;
 Reportaj foto privind cea mai întrebată (cea mai des întrebuinţată) procedura, descrisă în
partea a doua a raportului;
 Xerocopii certificatelor obţinute în urma activităţilor extracurriculare (master-class-uri,
seminare, prezentările produselor cosmetice etc.).
2. Cerinţele către partea tehnică a proiectului de licenţa
Proiectul de licenţa se prezintă în varianta copertată (eurocopertare).
Foaia de titlu conţine următorele informaţii:
1) denumirile complete ale ministerului şi a universităţii;
2) acceptare spre susţinere de către şeful catedrei, aprobată cu semnătura acestuia;
3) denumirile complete ale facultăţii şi catedrei;
4) denumirea proiectului de licenţa;
5) numele şi prenumele studentului, forma de studii (zi, seară, frecvenţa redusă);
6) numele, prenumele coordonatorului ştiinţific, funcţia deţinută;
7) oraşul şi anul elaborării.
Deplasarea acestei informaţiei pe foaia de titlu se efectuiază conform regulelor următoare:
1) denumirile ministerului şi universităţii ocupă primele două rînduri de sus (font Times New
Roman, 14, spaţierea rîndurilor - 1,5, bold, majuscule, centrat);
2) acceptare spre susţinere de către şeful catedrei şi spaţiul pentru semnătura ocupă 2 rînduri,
plasate peste un rînd de la denumirea universităţii (font Times New Roman, 14, spaţierea rîndurilor
- 1,5, normal, aliniat la dreapta);
3) denumirile complete ale facultăţii şi catedrei, se deplasează cu 3 rînduri mai jos (font Times New
Roman, 14, spaţierea rîndurilor - 1,5, bold, majuscule, centrat);
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4) îmbinare de cuvinte «Proiectul de licenţa» şi denumirea acestuia se deplasează în centrul foaiei
de titlu şi ocupă două rînduri (font Times New Roman, 14, spaţierea rîndurilor - 1,5, bold,
majuscule, centrat; cratime în cuvinte şi abrivieri nu se permit);
5) datele studentului (3 rînduri) şi ale coordonatorului ştiinţific (2 rînduri) se deplasează mai jos de
denumirea stagiului cu alinierea la dreapta (font Times New Roman, 14, spaţierea rîndurilor - 1,5,
normal, doar numele a studentului şi a lui coordonator ştiinţific sunt tapate cu majuscule, alinierea
la dreapta);
6) denumirea oraşului şi anul elaborării sunt plasate jos, la partea de jos a foii de titlu (ultimul rînd),
centrat (font Times New Roman, 14, spaţierea rîndurilor - 1,5, bold, majuscule, centrat).
Exemplu aranjării foii de titlu găsiţi în Anexa 1.
Cuprinsul proiectului de licenţa urmează imediat după foaia de titlu, înainte de textul principal.
Cerinţele către formatare: denumirile capitolelor - font Times New Roman, 14, spaţierea rîndurilor 1,15, bold, majuscule. Exemplu găsiţi în Anexa 2.
Textul principal al proiectului de licenţaeste formatat după cum urmează.
Parametrele paginii: cîmpul din stîngă – 2,5 cm; din dreapta, de sus şi jos – 1,5 cm.
Font textului principal: – Times New Roman, 14,
spaţierea rîndurilor - 1,15;
denumirilor capitolelor – Times New Roman, 14, spaţierea rîndurilor - 1,15, bold, majuscule.
Alinierea textului principal – conform lăţimii, denumirilor – centrat.
Indentarea primei linii a textului principal – 0,5 cm, indentare primei linii denumirii – 0 cm.
Spaţierea rîndurilor - 1,15.
Numerele la pagini (cifre arabice) se indică pe partea de jos a paginilor în partea dreaptă, numărul
pe prima pagină (foaia de titlu) nu se indică.
Regulele aranjării desenelor, fotografiilor, schemelor. Desene, fotografii, scheme trebuie să aibă
o înălţime nu mai mult de 5-7 cm şi semnate jos - font Times New Roman, 9, spaţierea rîndurilor 1,15, bold, alinierea la stînga. Numerătoare secvenţială.
Cele mai răspîndite greşeli:
1. Lipsa sarcinilor şi scopului.
2. Lipsa presupunerilor proprii, a evaluărilor, concluziilor.
3. Lipsa trimiterilor pe surse utilizate.
4. Lipsa concluziilor argumentate.
5. Incoencidenţa textului şi concluziilor atît prin capitolele, cît şi în raportul întreg.
6. Incoencidenţa concluziilor cu sarcinele şi scopul pus.
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La susţinerea Proectului de Licenţa materialele se prezintă în 2 variante: pe hîrtie – în
eurocopertare după formatul descris mai sus şi în varianta electronică, păstrînd parametrele indicate
pentru varianta pe hîrtie.
Varianta electronică a lucrării se verifică cu ajutorul programului ANTIPLAGIAT.
Autorul proiectului îndeplinește DECLARATIE privind originalitatea conținutului lucràrii de
licentà și anexează la varianta hîrtie proiectulu sub copertă.
3. Cerinţe către apărarea proiectului de licenţa în faţa comisiei de licenţa
Susţinerea proiectului de licenţa se desfăşoară în forma verbală simultan cu prezentare a sintezei
stagiului practic pe suport electronic în formatul Power Point 1997-2003 în faţa membrilor comisiei
de licenţa. Prezentare PPt trebuie să conţină nu mai mult de 10 slide-uri, din care:
1) Primul slide reflectă denumire proiectului de licenţa, numele, prenumele executantului,
numele, prenumele coordonatorului din cadrul universităţii.
2) Al doilea slide reflectă actualitatea temei prezentate.
3) Al treilea include scopul și obiectivele lucrării.
4) Al patrulea – cincilea – al optulea – descriere materialului factologic a lucrării.
5) Al nouălea – concluzii.
6) Al zecelea - recomandări.
Se recomandă să fie procurat un flash-card pentru

un singur grup pe care vor fi salvate

proiectele de licenţa şi sinteze a proiectelor de licenţa (în format Power Point 1997-2003) pentru
fiecare student într-o mapă aparte sub numele, prenumele acestuia.
EXEMPLE DE REFERINŢE LA PUBLICAŢII TIPĂRITE, CĂRŢI.

4

5

Decanul Facultăţii

Vasili Socolov

6

Anexa 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
Admisă spre susţinere
_________________
şeful catedrei
SOCOLOV V.

FACULTATEA BIOMEDICINA ŞI ECOLOGIE
CATEDRA MEDICINA FUNDAMENTALĂ ŞI ECOLOGIE

PROIECT DE LICENŢA
DENUMIRE PROIECTULUI DE LICENŢA

Coordonator ştiinţific:
funcţia deţinută
_____________ NUMELE P.

Autor:
student/a anului III, forma de studii: zi,
specialitatea Servicii
_____________ NUMELE P.
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