Cerințe examen de disertație
I. Cerințe generale
Examenul final constă din pregătirea, prezentarea orală a lucrării de disertație.
Procesul de pregătire a tezei acoperă întreaga perioadă de masterat. În timpul primului
semestru, fiecare student trebuie să finalizeze și să pună în aplicare un proiect de cercetare
prezentat conform specializării aferente.
Planul de cercetare finalizat trebuie să includă idei concrete asupra titlului, temei și a
metodologiei disertației. Elaborarea finală a disertației are loc în ultima fază a procesului de
cercetare, cu rezultatele obținute în cursul celui de-al patrulea semestru.
Punerea în aplicare a planului de cercetare și pregătirea disertației se realizează prin
cooperarea profesională continuă între studentul masterand și coordonatorul științific.
Studentul trebuie să urmeze cerințele și instrucțiunile profesionale ale coordonatorului științific.
În absența cooperării studenților, coordonatorul științific poate refuza să supervizeze teza.
În cazul unor dificultăți legate de subiect/tema de cercetare și de probleme în atitudine,
conflicte de interese, se poate justifica schimbarea subiectului, sau schimbarea coordonatorului
științific. Modificarea subiectului de cercetare sau colaborarea cu un alt coordonator
științific poate avea loc o singură dată pe parcursul formării de masterat în timpul primului an
universitar. În acest caz, se elaborează un nou plan de cercetare doar cu aprobarea coordonatorului
științific.
De la începutul celui de-al doilea an universitar, atât coordonatorul științific cât și
tema de cercetare trebuie finalizate și nu mai pot fi modificate.
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Cercetarea interdisciplinară, în cazul temelor care necesită mai multe domenii de expertiză,
poate fi realizată prin cotutelă. În cotutelă studentul își desfășoară activitatea sub îndrumarea
concomitentă a coordonatorilor științifici. În acest caz, coordonatorii vor conveni asupra notei
acordată elevului.
II. Structura tezei de disertație
• Coperta-

Anexa 1a. Pagina de coperta în limba română
Anexa 1b Pagina de copertă în limba maghiară

• Pagina de titlu- Anexa 2a. Pagina de titlu în limba română
Anexa 2b Pagina de titlu în limba maghiară
•

Cuprins - cu numere de pagini



Introducere



Capitolul I. Partea teoretică



Introducere



Capitole, subcapitole etc. – 1.1., 1.2. etc.



Capitolul II. Partea de cercetare



2.1. Primul Studiu



Obiective, ipoteze, metode și procedură, prezentarea și interpretarea rezultatelor,
discuții, concluzii



2.2. Al doilea studiu



Obiective, ipoteze, metode și procedură, prezentarea și interpretarea rezultatelor,
discuții, concluzii



Concluzii finale



Bibliografie - în ordine alfabetică



Anexe
+ Declarație despre originalitatea tezei
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III. Cerințe legate de conținut
1. Introducere (2-5 pagini)
•

Descrieți subiectul; formularea concisă a problemei;

•

motivul pentru alegerea temei

•

noutatea și originalitatea selecției temelor

2. Partea teoretică (paginile 30-50)
•

împărțiți teza în capitole (3-5capitole);

•

o schiță clară și structurată a problemei;

•

prelucrarea critică a literaturii de specialitate;

•

susținerea punctului propriu de abordare cu argumente științifice;

•

problematizare

•

noutate, contribuții individuale și originalitate;

•

o abordare interpretativă și practică a unui anumit fenomen în ceea ce privește
problema/tematica explorată;

•

utilizarea corectă a terminologiei științifice;

•

gândire logică, coerentă, stil bine îngrijit, ortografie

Teza trebuie să cuprindă cel puțin 2 cercetări interconectate care acoperă sau
prezintă un subiect de cercetare.
3. Concluzii (parte elaborată detaliată)
•

validarea ipotezei;

•

un rezumat al datelor statistice obținute;

•

compararea critică a rezultatelor cu obiectivele inițiale;

•

evidențierea contribuției individuale;

3.2. Limitele cercetării
3.3. Direcții viitoare de cercetare
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IV. Bibliografie
•

Se recomandă studierea literaturii în cel puțin trei limbi (limba maghiară și română, una
sau două limbi străine).

•

Cel puțin o treime din literatură ar trebui să fie într-o limbă străină.

•

Lista bibliografică ar trebui să includă cel puțin 30-40 de titluri; ar trebui să acopere atât
studiile de bază a subiectului, cât și noile descoperiri și aplicații ale cercetării.

Bibliografia de pe internet:
•

Utilizarea textelor descărcate de pe Internet ca literatură științifică poate fi acceptată
numai dacă nu există nici o formă a textului științific tipărită sau este indisponibilă;

•

Textul descărcat de pe Internet nu poate înlocui textul imprimat;

•

Utilizarea informațiilor și a textelor din sursă de Internet poate fi acceptată numai prin
specificarea adresei exacte a site-ului și a datei aplicării sursei;

•

Resursele de Internet trebuie să fie accesibile coordonatorilor științifici și a membrilor
Comisiei de Evaluare;

•

Adresele descărcate de pe Internet nu pot depăși 30% din literatura utilizată.

IV. Cerințe etice:
•

Plagiatul, copierea (copierea textelor de pe Internet sau alte surse) este strict interzisă;

•

Citările se pot face numai cu ghilimele și cu locația exactă a sursei;

•

Orice referire la teoriile/argumentările altor autori poate fi făcută doar cu indicarea
precisă a sursei în referințe;

•

Nerespectarea cerințelor etice va duce la respingerea lucrării de disertație

V. Tehnoredactare


50- 100 de pagini, format A4; Setare pagina A4, Font Times New Roman, Mărimea
caracterelor de 12 puncte, Distanța între linii la un rând şi jumătate (1.5), Justify - textul
aliniat uniform la marginile din stânga și din dreapta. Utilizarea diacriticelor în limba tezei
este obligatorie. Marginile laterale: marginea din stânga 2.5 cm, marginea din dreapta 2
cm, marginea superioară a paginii 2 cm, marginea inferioară 2 cm.
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Anexa 1a. Pagina de coperta în limba română

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
SPECIALIZAREA CONSULTANȚĂ ȘI INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ

LUCRARE DE DISERTAŢIE

Coordonator științific:

Absolvent:

Titlu Nume Prenume

Nume Prenume

[Anul]
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1b Pagina de copertă în limba maghiară

BABEȘ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR
PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS ÉS BEAVATKOZÁS MESTERSZAK

Disszertációs dolgozat

Témavezető

Végzős hallgató

Tudományos cím Név Keresztnév

Név Keresztnév

[Év]
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Anexa 2a. Pagina de titlu în limba română

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea De Psihologie Și Științe Ale Educației
Specializarea Consultanță Și Intervenție Psihologică

LUCRARE DE DISERTAŢIE

Titlul lucrării

Coordonator științific:

Absolvent:

Titlu Nume Prenume

Nume Prenume

[Anul]
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Anexa 2b Pagina de titlu în limba maghiară

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár
Pszichológia és Neveléstudományok Kar
Pszichológiai tanácsadás és beavatkozás Mesterszak

Disszertációs dolgozat

Dolgozat címe

Témavezető

Végzős hallgató

Tudományos cím Név Keresztnév

Név Keresztnév

[Év]
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