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diplomi/licenfl

Studiile de licen![ se incheie cu sus{inerea.
de diploml, in cazul specializdrllor de Agriculturd qi Silviculturd;
de licen[d," in cazul specializdrii de Biologie.
Examenul de diplom[/licen!6 constd in doud probe:
c- Proba I - Evaluarea cunogtinfelor fundamentale qi de specialitate;
d- Proba 2- prezentarea qi sus{inerea:
- Proiectului de diploml, in cazul specializdrilor de Agriculturd qi Silviculturl;
- Lucririi de licenf il" in cazul specializdrii de Biologie.
inscrierea la examenul de diplom6,lhcen\6. se face pe baz6. de cerere trptzatd, ce va fi
prezentatd la Secretariatul Facultdtii de Agricultur5. de cdtre fiecare absolvent (candidat)
cu cel putin 10 zile inainte de data la care este programati inceperea examenului.
Odatd cu fiqa de inscriere se depune gi proiectul de diplomdllucrarea de licenJd elaboratd
de cdtre absolvent, cu semndtura indrumitorului qtiinlific
Comisia examenului de diplom6.lhcen\d. va accepta doar proiectele de diplomd. /lucrdrile
de licen![ care sunt semnate de indrum[torul qtiin{ific qi care corespund din punct de
vedere qtiintific qi al formei de redactare.
Comisia examenului de diplomdllicentd nu va accepta pentru un program de studii un
numdr mai mare de 8 proiecte de diplomd/lucrf,ri de licen{6 sub indrumarea aceluiaqi
indrumltor qtiinJific, decAt in cazuri exceplionale, cu acordul decanului.
Num[ru] maxim de proiecte de diplomd/lucrdri de licenld pe care le poate indruma un
cadru didactic la nivelul tuturor programelor de studii din cadrul Facult[1ii de Agriculturd
nu poate fi mai mare de 15. Cazurrle excep{ionale (numdr mare de solicitdri ale
studenlilor pentru o anumit[ tematicd, numdr insuficient de cadre didactice disponibile
pentru indrumare in anul respectiv) vor trebui aprobate de c6tre decanului facultdlii.
Indrumdtorul qtiintific al proiectului de diplomb/lucririi de licen{6 poate fi unul din
urmdtoarele cadre didactice. profesor, conferenliar, qef de lucrdri sau asistent cu titlul de
doctor din cadrul USAMV Bucureqti care a desfrqurat activitali didactice la specializarea
de licen{6 respectiv6.
Cadrele didactice de la alte specializiri/facultali/universitlli qi cercetdtorii din diferite
institulii de cercetare pot fi indrumdtori de proiect de diploma/lucrare de 1icen1d numai in

a- Examenului
b- Examenului
1.2.

de

cotutell cu un profesor, conferen{iar, qef de lucrdri sau asistent cu titlul de doctor din
cadrul USAMV Bucureqti care a desfbqurat activitAtri didactice la specializarea de licen!6
respectivd.
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d

de diplomd/lucrarea de

ip I o m 5/1 i c en\d., pr ezentar ea avdnd

c

1icen15 se susfine
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1. Se recomandd ca prezentarea proiectului de diplom5./lucririi de licen!6 si fie frcutd
printr-o prezentare PowerPoint intr-un timp de maximum l0 minute.
1.12. Este indicat sd se prezinte in primul slide titlul proiectului de diplomd/lucrdrii de 1icen16,
numele absolventului qi indrumdtorului qtiinlific, dupf, care sd se prezinte pe scurt
1.1

cuprinsul, obiectivele cercetdrii/studiului, locahzarea in timp gi spaliu a
cercetdrii/studiului, materialul qi metoda de lucru. Prezentarea poate continua cu

rezultatele obfinute, evidenliindu-se rezultatele cu caracter de originalitate sau inovative,
importanja teoretici qi practicd a acestora, concluziile qi eventualele recomandiri
formulate pebaza cercetirilor qi a studiilor proprii etc.
1. 13. PreEedintele de comisie poate intrerupe prezentarea pentru depdqirea timpului alocat.
1 14 Dupd ?ncheierea suslinerii, membrii comisiei pot adresa intrebdri candidatului, releritoare
la conlinutul gi prezentarea proiectului de diplom[/lucrdrii de licen{6.
1.15. La fiecare prob[, examinarea se incheie prin acordarea unei note; nota de promovare a
unei probe este de cel pulin 5,00. Examenul de diplom[/licen!6 este promovat dacd
probele componente sunt suslinute qi promovate, iar media aritmeticd a notelor acordate
acestora este de cel pu{in 6,00.
1.16. Rezultatele fiecirei probe se comunici prin afiqare, in termen de cel mult 48 de ore de la
data suslinerii acesteia,laavrzierul Facultalii de Agriculturi qi pe paginiaweb a facultdlii.
Eventualele contestalii privind rezultatele probei scrise se depun la secretariatul facultdlii
in termen de24 de ore de la afiqarearezultalelor qi se rezolv6, in termen de 48 de ore de la
data incheierii depunerii contestaliilor, de cdtre Comisia de anahzd, a contestaliilor.

2. Structura Proiectului de diplom[ / Lucrlrii

2.L Titlul proiectului de diplomdJlucrdrn

de

de licen!6 trebuie

licenfl

s[ fie concret qi si

reflecte

con{inutul cercetiri I orlstud ii lor efectuate.
de licenld va fi structuratd in conformitate cu cerinlele
specifice temei abordate. Proiectul de diplomdilucrarea de licenl[ va fi structuratd pe
capitole qi subcapitole, dup[ cum considerl autorul cd este necesar. Se recomandd ca
proiectul de diplom6/lucrarea de licen!1 s[ con{in[:
a- Cuprins;
b- Introducere,
c- Stadiul actual al cunoaqterii in domeniul temei abordate;
d- Material qi metod6;
e- Condiliile generale in care s-au efectuat cercetirile/studiile;
f- Rezultate ob{inute,
g- Concluzii;
h- Recomandlri (dacd este cazul),
i- Bibliografie;
j- Anexe (dac[ este cazul).
2.3. Cuprinsul trebuie sd includd toate partile componente ale lucrdrii qi pagina{ia acestora.
2.4. Introducerea va cuprinde un num[r de l-2 pagini gi va preciza considerentele generale
privind alegerea temei, importan{a qi actualitatea problematicii abordate, locul in care

2.2 Proiectul de diplomd/lucrarea

2.5.

2.6.

s-au desfbgurat cercetlrile/studiile, suportul de care a beneficiat studentul in realizarea
proiectului de diplom[/lucrbrii de licen{b etc.
Stadiul actual al cunoaqterii in domeniul temei abordate constituie supor-tul teoretic pe
care se bazeazd proiectul de diploml/lucrarea de licenli qi va cuprinde un studiu asupra
literaturii de specialitate releritoare la tema abordatd. Citbrile bibliografice din text
trebuie s[ se regdseasc[ la finalul proiectului llucrdrn in lista bibliograficd. Acest capitol
poate sd conlind unul sau mai multe subcapitole, dupd cum considerd autorul cd este
necesar, dar nu trebuie s[ depdqeasca 5 pagini.
Materialul Ei metoda va trebui sd cuprindl date qi informalii privind obiectivele

cercetdrii/studiului, materialul studiat, observaliile, mdsurdtorile, determindrile qi
analizele efectuate, lucrdrile specifice aplicate, prelucrarea qi interpretarea datelor
experimentale etc. Acest capitol va cuprinde unul sau mai multe subcapitole, dupd cum

consider[ autorul cd este necesar.
generale in care s-au efectuat cercetdrile/studiile va trebui si cuprindd date qi
informalii privind amplasarea unde s-a efectuat cercetarealstudiul, aqezarea geograficd,
condiliile pedoclimatice, situatria economic[, social[, prezentarea unitdlii economice luatd
in studiu etc. Acest capitol va cuprinde unul sau mai multe subcapitole, dupS cum
considerl autorul cb este necesar.
2.8. Rezultatele oblinute qi interpretarea acestora trebuie s6 reprezinte partea cea mai
consistent[ a proiectului de diplomdllucrdrri de licen!6, in care sunt prezentate qi discutate
rezultatele ob{inute de autor in urma propriilor cercetdri, investigatii sau studii. Din
aceastd parte vor fi seleclionate cele mai importante qi reprezentalive aspecte qi rezultate
pentru a fr prezentate in fa{a comisiei in cadrul sustinerii publice. Aceast[ parte va
cuprinde unul sau mai multe capitole, dupd cum consideri autorul c[ este necesar.
2.9. Concluziile reprezintd,partea finald a proiectului de diplomdllucrdrir de licenl[, in care se
prezintd, in mod sintetic cele mai importante rezultate obfinute, se evidenliazd valoarea lor
teoretic[ Ei practic[, gradul lor de originalitate.
2.10. Pe baza informa{iilor acumulate din literatura de specialitate, a rezultatelor ob{inute in
urma cercetlrilor/studiilor efectuate qi prezentate in cadrul proiectului de diplomd/lucrdrii
de licenld qi pe baza concluziilor formulate, autorul poate emite eventuale recomand[ri,
care pot avea imporlan!6, aphcativd sau qtiin{ific[.
2.1 1. Concluziile qi eventual recomandirile trebuie s[ fie structurate pe 7-2 pagrni.
2.12. Blbliografia trebuie sd cuprindd toate titlurile din literatura de specialitate folosite cabazd
de documentare, care trebuie s6 fie menlionate in limba in care au fost consultate (nu vor

2.7. Condiliile

fi traduse).
2.13. Anexele (dac6 este cazul) se ataqeazd la proiectul de diplom1,llucrarea de licen!6 dupa
bibliografie qi includ informafii, documente, studii care vin in completarea proiectului de
diplomd/lucririi de licen!6 (de exemplu, modelul chestionarului utilizat in ancheta
efectuatd pentru elaborarea proiectului de diplom[/lucrdrii de 1icen16, harta perimetrului
studiat, fotografii etc.) qi care sunt considerate necesare de c[tre autor. Anexele se
numeroteazd. se denumesc fiecare in parle Ei fiecare incepe pe o pagind separat[.

3. Redactarea proiectului

de

diplomi / lucrdrii

de

licenfl

3.1. Coperta exterioar[ qi cea interioari vor fi in conformitate cu modelul
J../.

J.J.

ataqat acestor
instrucliuni.
Formatul paginii este ,A.4, cu urm[toarele margini: 3 cm stinga" 2,5 cm sus, 2 cm dreapta
qi 2,5 cm jos.
Paginile vor fi numerotate in partea de jos, centrat, utilizdnd fontul ,,Times New Roman"
mirime 10. Pagina{ia va incepe cu numirul I la Cuprins (coperla interioard nu va fi
numerotatd).

3.4. Fontul utrhzat

pentru redactarea proiectului va

rind qi iumdtate.
3.5. Titlul capitolelor va avea m[rimea 14, va

fi

fi

,,Times New Roman", cu spa{iere la un

scris cu majuscule si va

fi bold, aliniat

,,Centrat".
subcapitolelor va avea mirime 12, bold, va fi scris fir[ majuscule $i va fi aliniat
,,Justify", identat la un tab (1,25 cm).
3.7. Textul lucr[rii va avea mirime 12 gi va fi formatat,,Justify", rar paragrafele vor avea
aliniat la 1,25 cm.
3.8. Notele de subsol vor avea mdrimea 10 qi se uttlizeazd, atunci cdnd autorul considerd c5
sunt necesare explicalii suplimentare referitoare la anumili termeni, denumiri, unitdli de
m[surd prezentale in text.
3.9. Denumirile latinegti ale genurilor qi speciilor (plante, insecte, animale etc.) vor fi scrise
cu italic qi vor fi de mdrime corespunzdtoare locului unde apar aceste denumiri (titlul
lucrdrii, titlul capitolelor sau subcapitolelor, textul propriu-zis al lucrdrii).
3.10. Informa[iile preluate, citate sau anahzate din surse bibliografice, vor fi urmate de citarea
intre paranteze a autorilor (nume, an). Exemplu: pentru un singur autor (Ionescu, 2008);
doi autori (Ionescu gi Popescu, 2007); mai mul1i autori (Ionescu gi colab., 2006).
3. 1 1. Tabelele vor fi redactate dupd cum urmeazd.'.
a- Deasupra titlului tabelului se indic[ numirul tabelului, de m6rime 12, bold, aliniat
,,Dreapta", sub forma. ,,Tabelul 1.1". Numdrul este format din num6ru1 capitolului qi
numf,rul tabelului din capitolul respectiv.
b- Titlul tabelului se scrie deasupra tabelului (sub num[ru] tabelului), de mirrme 12"
bold, aliniat ,,Centrat". Titlul tabelului trebuie sd fie sugestiv pentru con{inutul qi
structura tabelului.
c- Textul tabelului va fi de mirime 12. alinix,,Centrat". in tabelele cu multe date, se pot
folosi qi fonturi mai mici (min. 8), precum qi spalierea la un rdnd.
d- Atunci cdnd tabelul confine date din literatura de specialitate. la baza tabelului se
prezintd" sursa, de m[rime 10, aliniat ,,Stinga", astfel: ,,Sursa. autor principal, an,
pagina" utilizAnd ,,Times New Roman".
3.12. Graficele gi figurile vor fi redactate dupd cum urmeaz[:
a- Sub grafic sau figurd se indicd num5.rul graficului sau figurii, de mdrime 12, bold,
aliniat ,,Centrat". Num[ru] este format din num6rul capitolului qi numirul graficului
sau a figurii din respectivul capitol, sub forma: Figura 1.1.
b- Denumirea graficului sau a figurii este in continurea num[rului, de mirime 12, bold,
aliniat ,,Centrat". Denumirea trebuie s[ fie sugestivd pentru conlinutul qi structura
figurii sau a graficului.
c- Atunci cdnd graficul sau figura conline date din literatura de specialitate, la baza
graficului sau figurii se prezint[ sursa, de m[rime 10, aliniat ,,Stdnga" (inainte de
num[r gi denumire), astfel: ,,Sursa: autor principal, an, pagtna".
3. 13. Bibliografia trebuie sd indeplineascd urmitoarele cerinle:
a- Sursele bibliografice trebuie sl fie numerotate qi se trec ?n ordine alfabeticd qi
cronologicl, incepdnd cu sursele la care se poate menliona numele autorului,
continuind cu sursele la care nu se poate menfiona autorul (de exemplu, legislafie,
documente de sintezi etc.), situalie in care, in loc de numele autorului, se va folosi
,,***" qi ?ncheind cu sursele consultate pe Internet.
b- Sursele bibliografice la care se poate men{iona autorul se vor specifica astfel: numele
complet urmat de iniliala (inilialele) prenumelui. Dupd numele autorului (autorilor) se
scrie anul aparitriei urmat de denumirea articolului qi/sau a c[4ii, editura qi locul
apariliei (pentru c64i), volumul, numlrul articolului, prima qi ultima pagin[ a lucrbrii
citate (pentru lucrdri qtiinlifi ce).
o Exemplu: Ionescu D., Popescu L, 2008. Tehnici neconven{ionale de lucrare a
solului. Editura Agro, Bucureqti.

3.6. Titlul

