
Recomandări pentru elaborarea proiectelor 

(respectiv a lucrărilor de tip assignment) 

de care se va ţine seama la evaluare 
 

 

Rezolvarea temelor de proiect (assignment) trebuie să fie personalizată. Temele vor fi 

rezolvate individual sau în echipe de maxim trei studenţi (dacă această variantă a fost 

acceptată în prealabil de cadrul didactic). 

 

Proiectele trebuie să reprezinte în mod evident personalitatea şi maniera de lucru proprie a 

studenţilor care le-au realizat, prin contribuţii personale evidente. Proiectele care includ 

elemente care se repetă în mod similar şi la alte echipe de studenţi, se vor reface de către toţi 

studenţii respectivi, indiferent de motivele care au dus la prezenţa elementelor comune în 

acele proiecte. 

 

Informaţiile preluate în urma documentării realizate în cadrul proiectului, trebuie să fie 

prezentate într-o manieră originală. Nu se admite preluarea integrală de texte din alte 

documente. Pentru cele mai importante informaţii, figuri, tabele, relaţii de calcul, se va indica 

sursa de provenienţă. 

 

Originalitatea proiectelor va fi evaluată pentru identificarea eventualelor tentative de 

plagiat, cu programul specializat, destinat acestui scop şi utilizat în UTCN. 

 

Paginile proiectului trebuie să fie numerotate. 

 

Structura proiectelor trebuie să cuprindă următoarele elemente: 

- Pagina de titlu (inclusiv cu rol de copertă) 

- Cuprins 

- Introducere 

- Conţinut 

- Discuţii 

- Concluzii 

- Referinţe bibliografice 

 

Pagina de titlu trebuie să conţină tema proiectului, numele studenţilor care au realizat 

proiectul, disciplina în cadrul căreia se realizează proiectul, anul calendaristic şi luna în care 

s-a realizat predarea lucrării. Se indică obligatoriu ponderea contribuţiei fiecărui student la 

rezolvarea temei respective. Pe o pagină separată pot fi indicate explicit părţile (capitolele) cu 

care a contribuit fiecare student în parte. 

 

Cuprinsul trebuie să includă denumirile capitolelor şi subcapitolelor din lucrare, împreună cu 

numărul paginilor la care începe fiecare dintre acestea. 

 

Introducerea trebuie să conţină o prezentare sintetică a tematicii şi a problematicii ridicate de 

aceasta, cu indicarea celor mai importante aspecte referitoare la tematica respectivă, 

identificate în literatura de specialitate studiată. În partea finală a introducerii se menţionează 

explicit scopul lucrării realizate. 

 



Conţinutul lucrării trebuie structurat astfel încât să permită identificarea uşoară a 

informaţiilor şi evidenţierea aspectelor cele mai importante într-o manieră unitară şi îngrijită. 

 

Discuţiile  reprezintă un capitol dedicat prezentării modului în care pot fi interpretate 

informaţiile descrise, cu evidenţierea unor detalii şi aspecte particulare. 

 

Concluziile lucrării trebuie să fie prezentate sintetic, pentru a evidenţia cele mai importante 

aspecte abordate în lucrare şi fără a relua identic anumite aspecte prezentate în lucrare. 

 

Referinţele bibliografice trebuie să conţină lista tuturor surselor de documentare utilizate în 

lucrare şi toate trebuie să fie citate în textul lucrării. Astfel nu se admite nici indicarea unor 

surse de documentare care nu sunt citate, nici utilizarea de surse de documentare care să nu fie 

incluse în lista de referinţe bibliografice. 

 

Proiectele trebuie să fie tehnoredactate îngrijit, cu aranjare plăcută şi uniformă în pagină, 

utilizând alinierea atât la stânga cât şi la dreapta pe fiecare pagină. Se va utiliza un singur tip 

de font şi o singură dimensiune a fontului. Se acceptă utilizarea unor caracteristici diferite ale 

fonturilor, cu scopul de a evidenţia anumite informaţii. 

 

Relaţiile de calcul trebuie scrise integral cu ajutorul unui editor de texte. Nu se admite nici 

scrierea alternativă a relaţiilor ca text, respectiv ca ecuaţii şi nici utilizarea combinată a 

textului şi a editorului de ecuaţii, într-o singură relaţie de calcul. 

 

Titlurile temelor de proiect vor fi propuse de studenţi, prin alegere liberă şi vor fi avizate de 

cadrul didactic responsabil de disciplină. 
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