
 

 

Cerințe legate de conținut a lucrării de licență 

 

Cuprins 

Introducere  

 descrierea subiectului/tematicii de cercetare; formularea concisă a problemei; 

 motivul alegerii tematicii 

 noutatea și originalitatea tematicii 

Introducerea nu este numerotată ca un capitol. Dacă introducerea conține mai multe secțiuni de 

conținut, oferim titlul, dar nu numerotăm separat subcapitolele. 

Organizarea pe capitole a lucrării de licență 

Capitolul I 

1. Partea teoretică 

Partea teoretică ar trebui să primească un titlu. Titlul nu ar trebui să fie prea general (de exemplu, 

Personalitatea), care să fie strâns legat de subiectul cercetării. 

Partea teoretică este adesea împărțită în mai multe subcapitole. Capitolele conțin teorii și cercetări 

care corespund subiectului cercetării, utilizând literatura națională și internațională relevantă 

pentru acest subiect. 

Prezentarea literaturii relevante şi evidențierea continuității logice între cercetările anterioare, 

teoriile, paradigmele existente în literatura de specialitate şi demersul de cercetare propus. 



Partea teoretică este un rezumat al teoriilor legate de subiect, sinteza cercetărilor până în prezent. 

În toate cazurile, referințele trebuie raportate cu precizie în Bibliografie. Sursa textului, citatelor 

și parafrazelor din lucrare trebuie să fie listată ca sursă de referință. Pentru criteriile corecte de 

referință vezi Anexa 1 conform standardelor APA.  

Partea teoretică se încheie cu un rezumat al cercetărilor majore relevante cuprins într-un tabel. 

Partea teoretică se încheie cu o formulare generală a obiectivelor și a ipotezelor cercetării proprii. 

Capitolul II. 

2. Partea de cercetare 

Pe baza unei analize a rezultatelor relevante ale cercetărilor, sunt sintetizate aspectele esențiale 

prezentate în partea teoretică. Obiectivele și ipotezele sunt logic derivate din cercetările anterioare 

din literatura de specialitate. 

2.1. Obiective 

Obiectivele și ipotezele ar trebui să urmeze logic analiza literaturii, dar ele trebuie să se încadreze 

și în noutățile teoretice și / sau metodologice. 

Obiectivele trebuie formulate la cel puțin 3 nivele: 

Obiective teoretice 

Obiective metodologice 

Obiective practice 

 

2.2. Ipoteze  

Ipotezele se formulează cu precizie și utilizând referințe la construcțiile psihologice. Trimiteri la 

instrumentele utilizate nu pot fi acceptate.  

Ipotezele ar trebui să fie justificate prin literatura și referințele relevante.  



O cercetare nu poate avea mai mult de 3-4 ipoteze. 

2.3. Metode și procedură 

2.3.1. Participanți 

Descrierea participanților conține toate variabilele relevante (de exemplu, compoziția de gen). 

Numărul participanților la studiu; caracteristicile eșantionului prin descrierea caracteristicilor 

majore ale acestuia, în special a caracteristicilor care pot conta în interpretarea rezultatelor; 

procedura de eșantionare prin descrierea procedurilor de selecție a participanților, metoda de 

eșantionare. 

2.3.2. Instrumente/Măsurători 

Conține lista și introducerea succintă a instrumentului utilizat/măsurătorilor utilizate. Se descriu 

instrumentele de măsurare, prin descrierea metodelor utilizate pentru a colecta datele, astfel încât 

să rezulte rigoarea lor psihometrică (acolo unde este cazul) şi modul în care operaționalizează 

constructele psihologice descrise în obiectivele şi/sau ipotezele formulate. 

2.3.3. Design de cercetare 

Prezentarea tipului de design de cercetare, enumerarea variabilelor incluse în studiu şi 

operaționalizarea acestora. De exemplu: design experimental, cvasi-experimental sau non-

experimental 

2.3.4. Procedură 

Procedura de lucru: (în funcție de tipul de design de cercetare) presupune descrierea modului de 

derulare a cercetării, a protocolului intervențiilor efectuate la un nivel de detaliere care să permită 

aplicarea/replicarea lor de către un alt cercetător sau grup de cercetare. 

Procedura utilizată este descrierea exactă a modului în care sunt utilizate instrumentele (ex. 

chestionare, teste psihometrice), circumstanțele (locația, evaluare individuală sau de grup, durata 

etc.).  

  



2.4. Prezentarea și interpretarea rezultatelor 

Sumarizează și justifică utilizarea unor analize statistice descriptive și inferențiale în raport cu 

ipotezele şi designul de cercetare stabilit. Autorul lucrării de licență trebuie să raporteze protocolul 

de analiză a datelor cât mai detaliat astfel încât să permită verificarea modului în care se urmărește 

testarea ipotezelor studiului, respectiv justificarea concluziilor formulate. De asemenea, autorul va 

prezenta rezultatele, precum şi semnificația lor psihologică. 

Datele statistice descriptive includ deviația medie, abaterea standard, valorile minime și maxime 

sau rezultatele procentuale. Analiza statistică trebuie să conțină exact tipul de prelucrare a datelor, 

numele probelor utilizate (de exemplu Coeficientul de Corelație Pearson, testul t independent, 

analiza de regresie, proba Anova, etc.). 

Tabelele trebuie numerotate. Fiecare tabel are număr și titlu, care trebuie aranjate deasupra 

tabelului, la stânga. Fiecare tabel trebuie menționat cel puțin o dată în text. Tabelele trebuie traduse 

în limba maghiară și nu pot fi preluate din programul SPSS. Două tabele nu pot urma una după 

cealaltă fără introducere sau explicație în text, lucrare. 

Figurile trebuie numerotate secvențial. Fiecare figură are număr și titlu, care trebuie aranjate sub 

figură, centrate. Toate figurile trebuie să fie citate cel puțin o dată și trebuie traduse în limba 

maghiară, nu pot fi preluate din programul SPSS. Două figuri nu pot urma una după cealaltă fără 

introducere sau explicație în text, lucrare. 

2.5. Discuții 

Evaluează şi interpretează implicațiile rezultatelor, autorul lucrării de licență făcând referire la 

ipotezele propuse. Acesta va examina, interpreta rezultatele şi va face inferențe pe baza lor privind 

problema de cercetare identificată. Interpretarea și problematizarea rezultatelor analizei datelor 

trebuie să fie reflexivă, prin raportarea la conceptele și considerațiile teoretice descrise în secțiunea 

de Introducere. Această secţiune de Discuţii trebuie să includă formularea unui răspuns la 

întrebarea de cercetare pe baza analizei prezentate în secțiunea Rezultate. De asemenea, autorul 

va prezenta implicaţiile/ consecinţele teoretice, metodologice sau practice ale rezultatelor. Trebuie 

prezentate şi discutate limitele demersului de cercetare, precum şi direcțiile viitoare de cercetare. 

 



Concluzii 

Se pot trage numai concluzii care sunt consecințe logice, empirice bazate pe date ale propriilor 

rezultate. A se evita: "ce ar fi dacă, este posibil"! 

Concluziile reprezintă o sumarizare în 3-5 paragrafe a obiectivului principal al studiului şi a 

principalelor rezultate, precum și a modului în care cercetarea poate oferi un răspuns la întrebările 

formulate, fără a prezenta detalii care se regăsesc şi în alte secțiuni ale lucrării. De asemenea, în 

acest capitol autorul are posibilitatea de a specifica eventualele aplicații/implicații practice sau 

teoretice imediate ale rezultatelor scontate. 

2.5.1. Limite și direcții viitoare de cercetare 

Elevii absolvenți ar trebui să recunoască limitele metodologice ale cercetării (de exemplu. surse 

de eroare – selecția eșantionului, erori de măsurare, etc.). 

Direcțiile viitoare de cercetare se referă la interesul academic al studenților absolvenți, care 

vizează formularea de noi întrebări de cercetare. 

 

Bibliografie 

Referinţele bibliografice apar la sfârşitul lucrării în capitolul Bibliografie. Acest capitol va include 

toate citările din text, în ordine alfabetică. Această listă trebuie să includă toate lucrările citate în 

cadrul textului principal al demersului de cercetare indiferent de secţiune. 

Referinţele trebuie să respecte standardele Manualului APA, Ediţia a-VI-a (vezi Anexa 1). 

Autorul lucrării de licenţă va consulta Manualul APA, Ediţia a-VI-a. Prezentarea pentru studenţi 

a standardelor APA se poate găsi la următoarea adresă de Internet 

http://www.docstyles.com/apaguide.htm, [APA Lite (PDF)], precum şi în materialele puse la 

dispoziţie de coordonator. 

 

  



Anexe 

Anexele nu sunt numerotate ca capitole, dar trebuie numerotate și se oferă titlu. 

 

Anexa 1. Model Bibliografie  

 

Halford, G.S., Wilson, W.H., Phillips, S. (1998). Processing capacity defined by relational 

complexity: implications for comparative developmental psychology and cognitive 

psychology. Behavioral Brain Sciences, 21(6), 803-831.  

Haskell, R.E. (2000). Transfer of learning. Cognition, Instruction, and Reasoning. San Diego: 

Academic Press.  

Nielsen, M.E. (é.n.). Notable people in psychology of religion. Letöltés helye 

http://www.psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm  

Opre, A. (2012). Inconștientul cognitiv. Iași: Editura Polirom.  

Szántó Z. (1998). A racionális döntések elméletén nyugvó társadalomtudomány. In: L. Csontos 

(Szerk.). A racionális döntések elmélete. (7-25 o.). Budapest: Osiris Kiadó.  

 

Lucrarea de licență trebuie să includă cel puțin 25 de surse bibliografice (articole, cărți, etc.). Nu 

este suficient să se folosească doar bibliografii din limba maghiară, este nevoie de referințe și în 

alte limbi străine recunoscute. 

Cel puțin o treime din bibliografie ar trebui să fie din ultimii 5-10 ani. Publicațiile științifice 

publicate în literatura de specialitate trebuie menționate cel puțin o dată în textul tezei (referințe). 

Fiecare referință din text trebuie să apară în bibliografie. 

http://www.psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm

