
 
 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea  Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Finante 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Finante si Banci 

 
 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  eto olo ia ela orarii  lucrării  e licenţă  

2.4 Anul de studiu III 2.5 
Semestrul  

VI 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 
 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 30oreX2săpt din care:   3.2 curs  3.3 seminar/laborator  

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

60 din care:   3.5 curs  3.6 seminar/laborator  

Distri uţia fondului de timp  ore 

Studiul  upă manual, suport de curs, bibliografie și notițe  

Documentare suplimentară în  i liotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

Pre ătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri   

Tutoriat   

Examinări  

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual   

3.8 Total ore pe semestru   

3. 9 Numărul de credite 2  

 
 
 
 



 
 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Însușirea corectă a cunoștințelor predate la disciplinele de specialitate aferente 
programului de Finante si Banci 

4.2 de competenţe  

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Conform planului de învățământ disciplina nu presupune seminarii, ci laboratoare 
care se  esfășoară sub forma întâlnirilor între student și în rumătorul lucrării de licență. 

 
 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 
profesionale 

C1.      Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 
financiară în entităţile/organizaţii -le private şi publice 
C6.        Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţi ilor private şi publice 

Competenţe 
transversale 

CT1     Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă 
CT3      Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a 
resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.  

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşin  din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  • Familiarizarea stu enţilor cu limbajul și conceptele specifice marketingului şi 
de voltarea a ilităţilor stu enţilor  e a ela ora lucrarea  e licenţă 

• Capacitatea stu enților de a efectua muncă in epen entă de 
documentare-cercetare și de a genera analize și concluzii cu caracter de 
originalitate. 

7.2 Obiectivele specifice   Alegerea a ecvată și aplicarea corectă a metodelor și tehnicilor 
însușite pe parcursul studiilor. 

 Capacitatea stu enților de a analiza, prelucra și interpreta date 
economice și financiare puse la  ispo iție de or ani ații. 

 Capacitatea de a trage concluzii și de a propune decizii pe baza 
rezultatelor analizelor efectuate, în concor anță cu teoria economică 
aferentă domeniului economic de interes. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Activități Metode de predare O servaţii 

Stabilirea universului tematic al lucrărilor științifice. Temele sunt propuse de către cadrele 
didactice. Studentul poate să propună și 
alte subiecte care nu fi urea ă pe lista 
afișată.  

 

Stabilirea titlului orientativ, a structurii și a bibliografiei 
lucrării ca rezultat al studiului literaturii de specialitate. 

 uncă in ivi uală, consultații 
 

Pre ătirea planului de cercetare detaliat   

Pre ătirea recenziei literaturii de specialitate pe baza 
surselor academice de specialitate recomandate de 
către în rumătorul științific și ale surselor considerate 
relevante de către student 

Discuții ale în rumătorului cu stu enții pe 
tema textelor și bibliografiei indicate, 
prezentarea formelor de documentare și 
elaborare a lucrărilor științifice. 

 

Elaborarea metodologiei de cercetare în vederea 
reali ării obiectivelor propuse 

Discuții ale în rumătorului cu stu enții 
privind sursele de date, utilizarea textelor și 
a bibliografiei indicate, prezentarea 
formelor de documentare și elaborare a 
lucrărilor științifice. 

 

Culegerea și analiza datelor  Culegerea datelor statistice, munca pe 
teren, analiza datelor cantitative și 
caliatative 

 

Redactarea lucrării. Pre ătirea pre entărilor pentru 
susținerea pu lică a lucrării de licență. 

 uncă in ivi uală, consultații 
Simulări ale susținerii publice a lucrărilor. 

 

Prezentarea rezultatelor stu iului/susținerea lucrării de 
licență 

 
 

Bibliografie 
Pe lân ă bibliografia recoman ată de către în rumătorul științific sau cea consi erată relevantă de către student, în 
funcție de tema de cercetare aleasă, studentul trebuie să ai ă în vedere și literatura de specialitate privind modul de 
elaborare și prezentare a unei lucrări științifice: 

1. Chelcea, Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul 
ştiinţelor socioumane (ed. a 3-a, rev.), Comunicare.ro, Bucureşti, 2005 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Competenţele do ân ite  e către stu enţi la această  isciplină le vor permite să e ecute cu succes  sarcini 
profesionale comple e referitoare la Cercetările pentru ela orarea lucrării  e licenţă  

 Disciplina asi ură universul metodologic pentru stu enţi în vederea pre ătirii şi susţinerii lucrărilor de licență. 
În perspectivă repre intă punctul de pornire pentru cei care doresc să se implice în studiile masterale, 
doctorale, în cercetarea ştiinţifică avansată, asigurând competente necesare mediului public şi privat din 
România şi Uniunea Europeană.  

 
 
 
 
 



 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 

10.3 
Pondere 
din nota 
finală 

 0.  Cercetări 
pentru 
ela orarea 
lucrării  e 
licenţă  

Alegerea temei și 
introducerea 

Studentul motivea ă actualitatea și caracterul inovator 
al temei alese, sta ilește obiectivele cercetării, pre intă 
etapele de realizare a cercetării.  

10 % 

Recenzia literaturii de 
specialitate 

Bibliografia este în cocncor anță cu subiectul tratat, 
este actuală, relevantă, de încredere.  ăsura în care 
studentul utili ea ă cunoștințele însușite pe parcursul 
studiilor.  ăsura în care materialele obligatorii sunt 
completate cu alte surse relevante din țară și din 
străinătate.  ăsura în care studentul reușește să ofere 
o sinte ă asupra surselor consultate.  

20 % 

 

Cadrul metodologic  Studentul alege metodologia a ecvată pentru atingerea 
obiectivelor. Metodologia aleasă este în cocncor anță 
cu cadrul conceptual prezentat anterior. Metodele de 
culegere și prelucrare a datelor sunt prezentate detaliat.  

10 % 

 

Prezentarea și analiza datelor  Partea practică este o continuare a părții teoretice, 
e istă o le ătură strânsă între litareatura pre entată și 
cercetarea empirică efectuată. Analiza datelor este 
su or onată obiectivelor stabilite. Datele sunt de 
încredere, metodele de analiza datelor sunt adecvate. 
Analiza datelor este e haustivă pentru problema 
 efinită. 

30 % 

Rezultatele și concluziile 
cercetării 

Studentul oferă o sinte ă a rezultatelor atinse prin 
prisma obiectivelor propuse. Rezultatele răspun  
obiectivelor. Rezultatele sunt corecte, reale. Rezultatele 
aduc noutate privind problema  efinită. Concluziile și 
propunerile oferite sunt corecte și relevante.  

20 % 

 

Cerințe de technoredactare și 
de structură 

Structura lucrării corespunde cerințelor unei lucrări 
șiințifice. Tabelele și graficile sunt utilizate 
corespun ător. Logica lucrării este clară. Exprimarea 
este clară și ușor de asimilat. Stilul lucrării este științific. 
Utilizarea terminologiei de specialitate este corectă. 
Lucrarea respectă cerințele ortografice și de 
tehnoredactare.  

10 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Lucrarea corespunde cerințelor de redactare. 

 Referințele bibliografice în lucrare sunt utilizate corespun ător. 

 Culegerea și analiza datelor empirice a fost reali ată cu utilizarea unei metodologii corecte și adecvate. 

 Concluziile cercetării sunt logice și relevante pentru subiectul abordat. 

 


