Anexa 2
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
DOMENIUL DE LICENȚĂ: LIMBI MODERNE APLICATE
SPECIALIZAREA: TRADUCERE ŞI INTERPRETARE

FIŞA LUCRĂRII DE LICENŢĂ1)
Numele şi prenumele studentului: ___________________________________________________________________
Titlul lucrării: ___________________________________________________________________________________
Conducătorul lucrării de licenţă: _____________________________________________________________________
Limba de redactare: ______________________________________________________________________________
Calendarul consultațiilor:
Data
consultaţiei

Tematica

Observaţiile conducătorului lucrării de
licenţă

Semnătura
conducătorului
lucrării de licenţă

Semnătura
studentului

Prezenta fişă permite să se urmărească elaborarea ritmică a lucrării. Respectarea datelor consultaţiilor este obligatorie. Nerespectarea lor duce la
imposibilitatea prezentării la examen.
1)

Data limită de predare a lucrării de licenţă: _________________________________________
Data susţinerii publice: _________________________________________
Avizul conducătorului conducătorului pentru susţinerea lucrării de licenţă: _________________________________________
Responsabilităţile conducătorilor de lucrări de licenţă:
1. Vor propune temele lucrărilor de licenţă sau le vor stabili de comun acord cu studenţii, și le vor transmite secretarului comisiei de licență, la
solicitarea acestuia.
2. Vor stabili, de comun acord cu studenții, un calendar pentru elaborarea lucrării de licență, și îl vor nota în Fișa lucrării de licență (Anexa 2).
3. Vor discuta cu studenţii planul şi extinderea lucrării (nr. de pagini) şi vor ghida studenţii prin lectura critică a părţilor din lucrare, prin oferirea
sugestiilor şi indicarea de surse bibliografice, încurajându-i totodată să găsească prin cercetare surse bibliografice noi.
4. Vor urmări respectarea condiţiilor de redactare şi editare conform Metodologiei-cadru privind elaborarea lucrărilor de licență.
5. Vor evalua lucrarea în conformitate cu formularul „Evaluarea lucrării de licenţă de către conducătorul ştiinţific” (Anexele 3, 4). Dacă, în urma
evaluării, nota acordată este mai mică decât 5, absolventul nu este acceptat la examenul de finalizare a studiilor.
6. Nu vor aproba predarea şi susținerea lucrării la examenul de licenţă în următoarele cazuri:
6.1 studentul nu se prezintă la un minim de 5 consultații,
6.2 studentul depăşeşte datele consultaţiilor înscrise în fişa lucrării (Anexa 2) cu un timp care nu permite recuperarea activităţii,
6.3 lucrarea nu corespunde criteriilor minime de calitate,
6.4 lucrarea conține elemente plagiate,
6.5 studentul nu prezintă conducătorului științific lucrarea în formă finală înainte de data predării lucrărilor de licență, conform calendarului
de licență.
7. Își vor exprima în scris acordul sau dezacordul pentru predarea și susținerea lucrărilor de licență coordonate, în conformitate cu formularul
„Avizul conducătorului științific pentru predarea și susținerea lucrării de licență” (Anexa 6).
Semnătura conducătorului de licență .................................................
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Responsabilităţile studenţilor:
1. Vor alege tema lucrării dintre cele propuse de conducătorul lucrării de licenţă sau vor propune ei înşişi o temă în conformitate cu disciplinele
predate în cadrul programului de studiu. Studentul are obligaţia de a lua legătura cu cadrul didactic conducător al lucrării de licenţă în maxim 15
zile de la data afişării listelor nominale privind repartizarea lucrărilor de licenţă în anul universitar curent.
2. Vor respecta datele consultaţiilor stabilite de comun acord cu conducătorul lucrării de licenţă şi notate în fişa lucrării (Anexa 2). Studenții au
obligația de a participa la toate consultațiile prevăzute în calendarul de elaborare a lucrării de licență (minim 5 consultații).
3. Vor lua în considerare observaţiile şi sugestiile conducătorului lucării de licenţă. Dacă nu sunt de acord cu acestea, vor furniza argumente în
sprijinul punctelor lor de vedere şi îşi vor asuma responsabilitatea consecinţelor.
4. Vor indica sursa bibliografică pentru orice idee care nu le aparţine atât în textul lucrării, cât şi în secţiunea „Bibliografie”. Existenţa unor
fragmente de lucrare depistate a fi preluate din surse neindicate va conduce la respingerea lucrării.
5. Vor prezenta conducătorului științific lucrarea în formă finală, în condiţiile de redactare şi editare menţionate în Metodologia-cadru privind
elaborarea lucrărilor de licență, înainte de data predării lucrărilor de licență, la termenul limită specificat în fișa lucrării (Anexa 2).
6. În urma avizului favorabil din partea conducătorului de licență (Anexa 6), vor preda lucrarea conform calendarului de licență.
7. Nerespectarea responsabilităţilor menţionate anterior poate atrage după sine imposibilitatea susţinerii lucrării de licenţă.
Semnătură student ……………………………….

Prezenta fişă permite să se urmărească elaborarea ritmică a lucrării. Respectarea datelor consultaţiilor este obligatorie. Nerespectarea lor duce la
imposibilitatea prezentării la examen.
1)

