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Lucrarea de licență trebuie să demonstreze însușirea de către student a literaturii
relevante pentru tema abordată, să fie corectă din punct de vedere metodologic, al analizei
datelor, să aibă o structură logică, să fie redactată în limbaj științific.
Responsabilitatea elaborării îi revine studentului care are datoria să redacteze lucrarea în
conformitate cu cerinţele prezentate mai jos.
I. Conţinutul lucrării
Lucrarea trebuie să aibă o organizare logică în capitole, care să prezinte următoarele aspecte:
1. Cuprins
2. Introducere şi motivarea temei
3. Cadrul teoretic al problemei studiate
4. Partea de cercetare:
- Obiectivele, ipotezele cercetării și metodologia cercetării
- Prezentarea lotului de subiecţi
- Instrumentele de cercetare şi descrierea lor
- Prezentarea rezultatelor obtinute la teste
- Prelucrarea statistica şi analizarea rezultatelor obţinute
- Validarea ipotezelor cercetării
- Interpretarea psihologică a rezultatelor
5. Concluzii
6. Bibliografie
7. Anexe
Cuprinsul lucrării va fi format din toate titlurile și subtitlurile lucrării, concluziile,
bibliografia şi anexele, cu indicarea paginaţiei corespunzătoare din text.
Introducerea va fi redactată în aproximativ 2-3 pagini astfel încât să devină un argument
puternic al cercetării realizate. Se va prezenta sintetic situaţia cercetărilor relaţionate cu
subiectul ales, motivaţia alegerii temei, indicând domeniile care nu au fost explorate sau care
solicită investigaţii suplimentare şi reconsiderări.
Cadrul teoretic al problemei studiate va fi redactat în unul sau două capitole şi nu trebuie să
depăşească 30% din numărul de pagini al lucrării. Trecerea în revistă a literaturii va fi
realizată după un criteriu explicit menţionat, care poate fi cronologic sau tematic.
Partea de cercetare reprezinta 70% din lucrare si cuprinde:
2.1. Obiectivele generale şi specifice ale cercetării;
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2.2. Ipotezele cercetării;
2.3. Subiecţii – principalele date demografice; se va realiza investigarea a cel puțin
40 de subiecți;
2.4. Instrumentele de investigare – descriere;
2.5. Designul experimental / procedura de lucru (în cazul unor experimente de
laborator acesta va fi amplu tratat).
Rezultatele cercetării conțin prezentarea detaliată a rezultatelor obținute, prelucrarea
statistica şi interpretarea psihologică a rezultatelor (obligatoriu).
Rezultatele trebuie să decurgă clar din designul şi metodele de cercetare utilizate. Tabelele şi
figurile care redau rezultatele cercetării vor fi incluse în această parte a lucrării. Fiecărui
rezultat numeric şi semnificaţiei sale statistice i se atribuie o semnificaţie şi interpretare
psihologică; în caz contrar, lucrarea va fi respinsă de către coordonator și nu poate fi acceptată
la susţinere.
Concluzii
Concluziile vor reflecta răspunsuri sau soluţii la obiectivele urmărite si ipotezele formulate,
concluziile referitoare la rezultatele obţinute, contribuţia adusă în domeniu de cercetarea
realizată, precum şi implicaţiile sale practice, limitele și posibilele direcţii viitoare de
cercetare.
II. Formatul lucrării
Lucrarea va fi redactată pe computer în format A4, la un rând şi jumătate distanţă, în Times
New Roman, mărimea literelor fiind de 12 puncte. Paginile vor fi numerotate cu litere arabe,
în partea de jos. Fiecare capitol va fi început pe o nouă pagină, dar nu şi subcapitolele şi
subpunctele. Capitolele vor fi numerotate cu numere arabe (1, 2, 3, etc.), la fel şi subcapitolele
(1.1, 1.2, 1.3, etc.) şi subpunctele (1.1.1, 1.1.2, sau 1.2.1, 1.2.2, etc). Titlul capitolelor,
subcapitolelor şi subpunctelor vor fi scrise în bold. Se recomandă ca lucrarea să fie redactată
în aproximativ 60 de pagini (fără anexe).
Pagina de titlu va conţine următoarele informaţii:
1. numele universităţii, al facultăţii și al departamentului
2. titlul lucrării
3. numele şi titlul coordonatorului
4. numele candidatului
5. anul realizării
La sfârșitul acestui document găsiți un exemplu de copertă și pagină de titlu.
Bibliografia
În bibliografe vor fi trecute toate sursele, în ordine alfabetică, numerotate cu cifre arabe,
urmate de punct (publicate dupa anul 2000). În cazul în care unui autor în corespund mai
multe lucrări, acestea vor fi listate în ordine cronologică. Bibliografia va fi redactată conform
standardelor APA, ediția a șasea. ( http://www.apastyle.org/) Toate sursele bibliografice
incluse în lucrare trebuie să se regăsească în lista bibliografică finală, iar autorii incluşi în
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lista bibliografică trebuie să fie inseraţi în textul lucrării.
Preluarea identică a unei fraze sau paragraf va fi citată prin indicarea paginii din sursa
utilizată, prin ghilimele şi forma italică a literelor. Se va utiliza un singur stil de citare
bibliografică.
În lista bibliografică se vor scrie numele tuturor autorilor sursei citate. Atunci când sursa
citată este indirectă, adică preluată de la un alt autor, se va scrie numele şi iniţiala prenumelui
autorului şi anul publicaţiei, cu indicarea în paranteza a lucrarii, autorului şi anului apariţiei
sursei indirecte din care s-a citat. Numele revistei sau a cărţii din care a fost preluată ideea se
va scrie cu litere italice. Pentru sursele preluate de pe internet, vor fi notate adresele de pagină
web. În bibliografia finală, acestea trebuie să se regăsească în finalul listei.
Exemple:
Exemplul 1. (în textul lucrării de licență):
Urbina S, (2009) realizează o clasificare a surselor de eroare în testarea psihologică.
Exemplul 2. (bibliografie / articole, se regăsesc autorii din text; cu litere drepte se indica titlul
articolului, iar cu litere italice se indica revista).
Kay, W., Francis, L. (2008). Psychological type preferences of female Bible College students
in England. Journal of Beliefs &Values, Vol. 29, pp. 101-105.
Exemplul 3. (bibliografie/lucrări de autori. Cu litere italice/inclinate se indica numai titlul
lucrarii):
Urbina, S. (2009). Testarea psihologică. Ghid pentru utilizarea competentă a testelor.
București: Trei.
Pentru lucrarea care are între doi și șapte autori, în text se vor trece primii trei, urmați de
expresia et al., iar în lista de referințe se va scrie numele tuturor. Dacă sunt mai mult de opt
autori atunci se trec primii șase, se lasă trei puncte și se trece și ultimul autor.
Citarea unui document preluat de pe o pagină web
American Psychological Association. (2016, November 30). Preluat de pe A Complete
Resource for Writing and Publishing in the Social and Behavioral Sciences / Publication
Manual
of
the
American
Psychological
Association,
Sixth
Edition:
http://www.apastyle.org/manual/index.aspx
Citarea articolelor din reviste preluate în format electronic
Thomas S. Henricks, Reason and Rationalization. A Theory of Modern Plays, American
Journal of Play, Vol 8, No 3, for Web, spring, 2016. Preluat pe data de 30.11.2016, orele
19,43 de pe http://www.journalofplay.org/sites/www.journalofplay.org/files/pdf-articles/8-3article-reason-and-rationalization.pdf
Pentru psihologie, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:
ISI Web of Knowledge, PROQUEST, Scopus, EBSCO, PsychInfo, ScienceDirect,
PubMed/Medline, ERIH, CrossRef, Wilson Education Index, ERIC, JStor, Cairn, DOAJ,
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CEEOL, Hein Online, SpringerLink, Index Copernicus International, IBZ, Fachportal
paedagogik. DE, SSRN, Urlich's Web Global Series Directory, Ulrich's Periodicals Directory,
SCIPIO.
Anexele conțin Lista tabelelor și Lista figurilor. De asemenea pot conţine scalele/probele
utilizate, ilustraţii suplimentare, alte materiale relevante pentru cercetarea realizată.
Tabelele se numerotează cu cifre arabe, de la 1 la n. Titlul se menţionează deasupra tabelului,
centrat. Figurile se numerotează cu cifre arabe, de la 1 la n; fiecare figură are număr şi titlu,
care se menţionează sub figură, centrat.
III. Stilul şi limbajul de redactare
Lucrarea trebuie redactată într-un limbaj academic impersonal, caracteristic lucrărilor de
cercetare. Vor fi evitate greşelile gramaticale de redactare (acord, punctuaţie, lexic, etc).
IV. Citarea bibliografică
Toate sursele bibliografice, primare sau secundare, publicate sau nepublicate, sunt
proprietatea intelectuală a autorilor sau instituţiei care au produs acele materiale. Prin urmare,
autorul lucrării de licenţă va cita în mod corect toate sursele incluse în lucrare, inclusiv figuri,
tabele, ilustraţii, diagrame. Se citează nu doar preluarea unor fraze de la alţi autori, dar şi
parafrazarea şi sumarizarea ideilor exprimate de aceştia. Eludarea acestor norme etice este
considerată plagiat.
25.10.2018

DECAN
Prof. univ. dr. Steliana Rizeanu

DIRECTOR DEPARTAMENT
Lect. univ. dr. Mariana Tănase Mânzat
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