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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul   Finanţe Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Contabilitate şi informatică de gestiune 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              Elaborarea lucrării de licenţă 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Profesor coordonator al lucrării de licenţă 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Profesor coordonator al lucrării de licenţă 
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DO 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână           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 - 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                              
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                            15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                    
Tutoriat  
Examinări  
Alte activităţi   
3.7 Total ore studiu individual      75 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numărul de credite              3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         Nu este cazul 
4.2 de competenţe         Nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

 Nu este cazul 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

 Conform planului de învățământ disciplina se desfășoară 
sub forma întâlnirilor între student și profesorul 
coordonator al lucrării de licență. 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 
economico-financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice 

 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme 
economico-financiare 

 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor 
private şi publice 
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 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale 
 Identificarea oportunităților de formare continuă şi valorificarea eficienta a resurselor şi 

tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare. 
 
 
 
 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Elaborarea lucrării de licenţă în conformitate cu metodologia 
cercetării ştiinţifice şi cu respectarea Ghidului de alegerea şi 
elaborare a lucrării de licenţă  

7.2 Obiectivele specifice              Capacitatea studenților de a efectua muncă independentă de 
documentare-cercetare  
 Capacitatea studenţilor de a genera analize și concluzii cu 

caracter de originalitate 
 

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de 
predare 

Observaţii 

   
   
Bibliografie 
  

 
 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de 

predare 
Observaţii 

Stabilirea temelor pentru  lucrările de licenţă Temele sunt 
propuse de către 
cadrele didactice 
titulare din 
Facultatea de 
Ştiinţe 
Economice 

Alegerea 
temelor se 
realizează 
conform 
Ghidului 
pentru 
alegerea şi 
elaborarea 
lucrărilor 
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de licenţă 
Identificarea bibliografiei generale, care va asigura viziunea de 
ansamblu asupra fenomenului cercetat – documentare preliminară 

Muncă 
individuală, 
consultații 

4 

Pregătirea planului de cercetare Muncă 
individuală, 
consultații 

2 

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

Muncă 
individuală, 
consultații 

2 

Recenzia literaturii de specialitate pe baza surselor academice de 
specialitate recomandate de către îndrumătorul științific și ale 
surselor considerate relevante de către student 

Discuții ale 
coordonatorului 
ştiinţific cu 
studenții pe tema 
textelor și 
bibliografiei 
indicate, 
prezentarea 
formelor de 
documentare și 
elaborare a 
lucrărilor 
științifice. 

8 

Elaborarea metodologiei de cercetare în vederea realizării 
obiectivelor propuse 

Discuții ale 
coordonatorului 
ştiinţific cu 
studenții privind 
metodologia de 
cercetare 

2 

Documentare privind partea aplicativă a lucrării de licenţă - 
culegerea și analiza datelor 

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

8 

Redactarea lucrării de licenţă – prima formă. Consultarea 
coordonatorului ştiinţific 

Muncă 
individuală, 
consultații 

26 

Finalizarea redactării lucrării de licenţă Muncă 
individuală, 

6 

Pregătirea prezentărilor pentru susținerea publică a lucrării de 
licență 

Muncă 
individuală, 
consultații 

2 

Bibliografie 
 Pe lângă bibliografia recomandată de către coordonatorul științific sau cea considerată relevantă de 

către student, în funcție de tema de cercetare aleasă, studentulul trebuie să aibă în vedere și literatura ce 
reprezintă un ghid asupra modului de elaborare și prezentare a unei lucrări științifice:  

 Chelcea, Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în 
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domeniul ştiinţelor socio-umane (ed. a 3-a, rev.), Comunicare.ro, Bucureşti, 2005  
 Eco, Umberto, Cum se face o teză de licență. Științele umaniste, Polirom, Iași, 2006 
 Ghidul studentului pentru alegerea şi elaborarea lucrării de licenţă 2016-2017 – Facultatea de Ştiinţe 

Economice, http://economice.ulbsibiu.ro/index.php/ro/studenti/licenta-disertatie.html 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
●  
 

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din     

nota finală 
10.4 Curs                 
10.5 
Seminar/laborator 

Evaluarea finală a lucrării de licenţă va avea 
în vedere următoarele:  

- structura lucrării,  

- conţinutul (sinteza bibliografică,  
originalitate, interpretare corectă a 
rezultatelor, formularea de concluzii 
corecte şi propuneri importante), 

- folosirea aparatului ştiinţific,  

- interesul manifestat de  student pe 
parcursul elaborării lucrării: participarea la 
consultaţii, preocupare pentru 
îmbunătăţirea conţinutului lucrării în raport 
cu cerinţele coordonatorului ştiinţific 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
colocviu 

 
 
 
10% 
 
70% 
 
 
 
 
10% 
 
 
10% 
 

   
10.6 Standard minim de performanţă   
● îndeplinirea a minimum 50% din cerinţele de evaluare 
 
                                 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016  ............................       ................................... 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
   03.10.2016                 ………………............ 
 

 


