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DISPOZIŢII GENERALE

Scopul de bază al ghidului constă în stabilirea regulilor generale de elabora

re şi susţinere a tezelor de licenţă şi de maşter în cadrul Institutului de Ştiinţe Pe
nale şi Criminologie Aplicată.

Studiile Ia ciclul I, licenţă se finalizează cu susţinerea examenului de licen

ţă, cuantificat cu 5 credite ECTS la programele de 180 de credite şi cu 6 credite 

ECTS la programele de 240 de credite. Teza de licenţă este una dintre componen
tele principale ale examenului de licenţă.

Studiile la ciclul II, maşter se încheie cu susţinerea publică a tezei de maş

ter, cuantificată cu 30 credite ECTS, atît la programele de maşter de 90 de credite, 

cît şi la cele de 120 de credite.

Teza licenţă sau de maşter reprezintă un raport oficial, prezentat sub formă 

scrisă şi elaborat printr-o activitate de cercetare independentă, fiind o condiţie 

obligatorie pentru acordarea unei calificări.

Teza de licenţă reprezintă o cercetare ştiinţifică efectuată în cursul proce

sului de instruire în cadrul învăţămîntului universitar şi serveşte drept bază pen

tru confirmarea calificării.

Teza de licenţă, reprezentînd treapta superioară a activităţii de instruire, 

reflectă în mod concentrat pregătirea profesională a absolventului şi trebuie să 

corespundă următoarelor obiective:

-  va avea un nivel teoretic acceptabil, bazat pe studierea literaturii de spe

cialitate, reflectînd esenţa fenomenului investigat şi expunerea opiniilor asupra 

problemelor teoretice de discuţie;

-  va reflecta capacităţile licenţiatului de a aplica metode, tehnici şi instru

mentarul de cercetare ştiinţifică;

-  a reflecta şi confirma lucrul de sine stătător la teza de licenţă, capacitatea 

de a formula clar şi succint ideile, argumentarea clară a concluziilor şi a recoman
dărilor, precum şi capacitatea de a expune logic materialul;

-  va conţine concluzii şi propuneri concrete, avînd o însemnătate teoretică 

sau practică, pentru activitatea organelor competente.

Teza de maşter reprezintă o lucrare ştiinţifică executată de sine stătător, 

în baza cunoştinţelor teoretice, deprinderilor şi priceperilor practice acumulate
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de către masterand.

Conţinutul tezei de maşter prevede, de asemenea în mod obligatoriu:

-  formularea de sine stătător a problemelor ştiinţifice, ştiinţifico-practice, 

instructiv-metodice, conferind creativitate tuturor acestor aspecte;

-  obţinerea unor rezultate care vor avea însemnătate teoretică, aplicativă 

sau metodică.

Efectuarea şi susţinerea tezei de licenţă (m aşter) are ca scop:
-dem onstrarea cunoştinţelor general-teoretice, speciale, a deprinderilor şi 

priceperilor practice, obţinute pe parcursul anilor de studii;

-dem onstrarea capacităţilor absolvenţilor pentru activitatea investigativ- 

analitică; pentru munca de cercetare, de generalizare, de tragere a concluziilor şi 

formulare adecvată a acestora;

-dem onstrarea capacităţilor de a colecta, a sistematiza şi a analiza mate

rialul empiric; folosire a metodelor eficiente şi a tehnicilor de investigaţie, pre

cum şi deutilizare a tehnicii de calcul;

-dem onstrarea cunoaşterii literaturii de specialitate, a bazei normative şi 

a deprinderilor şi priceperilor de a le utiliza în propria activitate.

Teza de licenţă (maşter) contribuie la formarea şi dezvoltarea urmă
toarelor competenţe:

1. Generale:
-  comunicarea ştiinţifică, scrisă şi orală, în limba română la elaborarea şi 

prezentarea tezei de licenţă (maşter);

-u tilizarea instrumentelor cu acţiune digitală, crearea documentelor şi v i

zitarea serviciilor electronice de bază în cercetare;

-aplicarea cel puţin a unei limbi străine, pentru utilizarea textelor de spe

cialitate în limba străină, la elaborarea tezei;

-executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie 

şi independenţă profesională;

-  autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, ana

liza reflexivă a propriei activităţi de cercetare;

-asumarea responsabilităţii etice pentru rezultatele cercetării înscrise în 

teza de licenţă (maşter).

2. Specifice:
-analizarea, sintetizarea şi aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute 

la disciplinele programului de studii;



-stabilirea problemei de cercetare;

-planificarea timpului şi a mijloacelor pentru realizarea cercetării;

-form ularea ipotezei de cercetare;

-găsirea, procesarea şi analiza informaţiei din diferite surse cu scopul de a 

realiza cercetarea;

-  proiectarea activităţii de cercetare;

-  utilizarea integrată a instrumentarului conceptual şi metodologic, pentru 

explicarea, interpretarea şi soluţionarea unor probleme teoretice şi practice noi, 

în contexte mai largi, asociate domeniului;

-u tilizarea nuanţată şi pertinentă a criteriilor şi metodelor de evaluare, 

pentru a formula judecăţi de valoare şi a fundamenta decizii constructive.



STRUCTURA ŞI PRINCIPIILE DE REALIZARE 

A TEZEI DE LICENŢĂ (MAŞTER)

1. Alegerea temei
Tematica tezelor de licenţă (maşter) este elaborată de catedrele de profil şi 

se aprobă de Consiliul Institutului. Tematica aprobată este comunicată studenţi

lor cel tîrziu la finele penultimului an de studii şi, concomitent, este plasată pe pa

gina WEB a instituţiei. Tematica tezelor este reactualizată anual. Temele tezelor 

de licenţă (maşter) trebuie să acopere integral aria domeniului general de studii, 

să vizeze domenii interdisciplinare cu un grad avansat de noutate, să conţină pro

bleme de cercetare la nivel instituţional, naţional şi internaţional.

Candidaţii selectează tema pentru teza de licenţă sau maşter din lista pro

pusă de catedra de profil, de regulă, la finele anului de studiu precedent, dar nu 

mai tîrziu de prima lună a anului terminal de studii. în funcţie de interesul ştiinţi

fic al studentului, tema concretă a tezei de licenţă sau demaster poate fi redactată 

cu acordul conducătorului ştiinţific de teză, fiind aprobată de către catedra de 

profil. După aprobare, tematica tezelor va fi plasată pe paginile WEB ale catedrei 

sau instituţiei.
Studentul poate solicita schimbarea temei tezei o singură dată în timpul 

studiilor de licenţă sa de maşter, dar nu mai tîrziu decît cu 3 luni pînă la susţine
rea tezei. Schimbarea temei este aprobată de către catedra de profil, în cadrul 

aceluiaşi domeniu în care a fost înmatriculat studentul, şi nu implică modificarea 

duratei studiilor.
Cerinţele specifice pentru elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă sau de 

maşter sunt stabilite de catedra de profil. In funcţie de domeniul/programul de 
studiu, teza de licenţă (maşter) poate fi prezentată sub alte forme acceptate.

2. Conducătorul ştiinţific al tezei de licenţă (maşter)
Pentru dirijarea activităţilor de elaborare a tezei de licenţă sau de maşter, 

catedra confirmă un conducător de teză. Conducător al tezei de licenţă poate fi 

specialistul care exercită o funcţie ştiinţifico-didactică sau ştiinţifică şi posedă tit

lu ştiinţific. Conducător al tezei de maşter poate fi specialistul care posedă titlu 

ştiinţific şi exercită funcţia de conferenţiar, cercetător ştiinţific coordonator sau o 

funcţie ierarhic superioară acestora. Conducătorul ştiinţific al tezei de licenţă sau 

de maşter are următoarele obligaţii:

-coordonează elaborarea planului tezei de licenţă (maşter);
~ 7 ~



-consultă studentul ori de cate ori acesta solicită, în orele de serviciu;

-  apreciază calitatea conţinutului capitolelor elaborate, face observaţii şi 

sugestii de completare sau de reconsiderare, dacă este cazul;

-evaluează periodic stadiul îndeplinirii obiectivelor de etapă; 

-analizează conţinutul integral şi forma finală a tezei, întocmind „Avizul 

asupra tezei de licenţă ( maşter)", în baza variantei finale a tezei.

Studentul va semna declaraţia privind asumarea răspunderii (anexa nr. 7). 

în caz de plagiat, conducătorul ştiinţific va consemna acest fapt în avizul 
său şi va propune neadmiterea tezei de licenţă la susţinere.

3. Cerinţele faţă de teza de licenţă (maşter): structura şi conţinutul

Teza de licenţă conţine următoarele elemente:

Nr. Denumirea clementului
Volum, pagini, 

format A4, font 12, 
interval 1,5

1. Foaie de titlu (anexa nr. 1] 1 pag.

2. Cuprins (anexa nr. 2) 1 pag.

3. Lista abrevierilor 1 pag.

4.

Introducere

6-12 pag

a. actualitatea şi importanţa temei

b. scopul şi obiectivele propuse în cercetare

c.
gradul de investigare a temei (expunerea autorilor şi a 
literaturii din domeniu)

d.
suportul metodologic şi teoretico-ştiinţifîc al lucrării 
(metode de cercetare)

e. cuvintele-cheie ale tezei

5. Conţinutul propriu-zis al lucrării (teza conţine 2 sau 3 capitole)

6.

1. T itlu l (fundamentare teoretică, analiză, sinteze etc.) 
1.1 
1.2 
1.3

10-20 pag.

II. T itlu l (aplicare, rezultate cercetării empirice sau teoretice, studii 
de caz etc.)
2.1.
2.2
2.3

10-22 pag.

7. Concluzii şi recomandări 1-3 pag.

8. Total pagini 30-60 pag.

9. Bibliografie pînă la 7 pag.

10. Anexe nu mai mult de 2/3 din 
conţinutul lucrării



Teza de master conţine următoarele elemente:

Nr. Denumirea elementului
Volum, pagini, 

format A4, font 12, 
interval 1,5

1. Foaie de titlu (anexa nr. 1) 1 pag.

2. Cuprins (anexa nr. 2) 1 pag-

3. Lista abrevierilor 1 pag-
Adnotare (în română şi rusă, sau engleză, sau franceză) 2 pag.

4.

Introducere

7-12 pag.

a. actualitatea şi importanţa temei

b. scopul şi obiectivele propuse în cercetare

c.
suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării 
(metode de cercetare)

d.
.......

e.

noutatea temei investigate

cuvintele-cheie ale tezei

5. Conţinutul propriu-zis al lucrării (teza conţine 3 capitole)

6.

1. T itlu l (analiza situaţiei in domeniul tezei.) 
1.1
1.2
1.3

15-25 pag.

11. T itlu l (fundamentare teoretică, analiză, sinteze, etc.) 
2.1.
2.2
2.3

15-25 pag.

7.

III. T itlu l (aplicare, rezultate ale cercetării empirice sau teoretice, 
studii de caz, etc.)
3.1
3.2
3.3

15-25 pag.

8. Concluzii şi recomandări 1-3 pag.

9. Total pagini 50-90 pag.

10. Bibliografie pînă la 7 pag.

11. Anexe
nu mai mult de 2/3 din 

conţinutul lucrării

Teza de licenţă (maşter) va avea următoarea structură:

1. Foaia de titlu (anexa nr. 1).

2. Teza conţine în mod obligatoriu o adnotare în una dintre limbile străine 

(engleză, rusă sau franceză), în care este indicat numele de familie, prenumele 

autorului, titlul tezei, localitatea, anul perfectării tezei, structura tezei (de exem
plu, introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 50 de tit

luri, 4 anexe, 90 de pagini de text de bază (pînă la bibliografie), 7 figuri şi 1 tabel), 

cuvintele-cheie (pînă la 10 cuvinte, într-un rînd separat). Se descriu următoarele 

compartimente: scopul şi obiectivele cercetării, valoarea teoretică şi valoarea



aplicativă a cercetării.

3. Cuprinsul (anexa nr. 2).

4. Lista abrevierilor.

5. Introducere, în care se întemeiază actualitatea temei alese; este formu

lat scopul, sarcinile şi principalele direcţii de cercetare; este menţionat gradul de 

noutate şi însemnătatea ştiinţifică şi practică; este indicat obiectul investigaţiei şi 

baza empirică a cercetării; este reflectată structura lucrării.

6. Conţinutul de bază, constă din două (trei] capitole cu subcapitole.

Primul capitol al tezei are, de regulă, un caracter teoretic, a cărui sarcină o

constituie dezvăluirea esenţei obiectului de investigaţie şi de a-i descrie manifes
tările şi parametrii cunoaşterii lui.

Demonstrînd o cunoaştere bună de către licenţiat (masterand) a literaturii 
de specialitate, sub aspectul ei istoric şi comparat, se mai cere o relevare a capaci

tăţilor autorului de a analiza critic această literatură (capacitatea de a polemiza şi 
a-şi expune punctul de vedere în problema supusă cercetării).

în capitolul al doilea (şi al treilea) al tezei, în baza principiilor teoretice 

expuse în primul capitol, se cere analizat şi generalizat materialul empiric, încer- 

cînd, în special, relevarea factorilor care determină fenomenul vizat; se impune 

spre determinare căile şi mijloacele de influenţă asupra obiectului investigat, ţi- 

nînd cont de practica înaintată şi experienţa altor ţări.

7. Concluziile şi recomandările trebuie să includă generalizarea rezulta

telor obţinute, concluziile autorului tezei, recomandările şi propunerile pentru 

implementarea şi utilizarea lor în procesul de studii, de investigaţie ştiinţifică sau 

în practică.

8. Volumul tezei de licenţă nu trebuie să depăşească 60 de pagini de text 

(lista bibliografiei, anexele nu se iau în considerare). Volumul tezei de magistru 

nu va depăşi limitele 90 de pagini de text.

9. Bibliografia este un compartiment obligatoriu al tezei şi se întocmeşte 

în conformitate cu standardele în vigoare. în lista bibliografică sun inserate doar 

lucrările consultate. Nu se admite indicarea titlurilor care nu au fost consultate. 

De asemenea, toate sursele citate în textul lucrării trebuie să se regăsească în lista 

bibliografiei. Bibliografia trebuie să conţină între 20-30 de titluri -  pentru o teză 

de licenţă şi 30-50 -  pentru o teză de maşter. Bibliografia este redactată în ordi

nea alfabetică a numelor autorilor, iar în lipsa menţionării lor, în ordinea alfabeti

că a titlurilor. Sursele bibliografice sunt divizate conform limbii în care a fost re-
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dac tată lucrarea (română, rusă, engleză etc.), cu păstrarea numerotării unice 

(anexa nr. 3).

10. Referinţe bibliografice
Autorul tezei este obligat să facă în textul lucrării referinţe ia sursele utili

zate la elaborarea lucrării. Referinţele sunt numerotate prin cifre şi prezintate fie 

în subsolul fiecărei pagini, fie se indică numărul de ordine al lucrării din biblio

grafie şi pagina respectivă (conform standardului, în paranteze pătrate).

în  cazul în care sunt prezintate în subsolul fiecărei pagini, referinţele sunt 

redactate după cum urmează:

Courtois S. Cartea neagra a comunismului. Bucureşti: Humanitas, 1998, p.
81-82.

Dacă se repetă imediat: Ibidem, p. 85.
Dacă se repetă pe altă pagină din lucrare: Courtois S. Cartea neagra..., p. 91.
în cazul în care sunt prezintate în corpul textului, în paranteze pătrate, 

sunt redactate după cum urmează; [34, p. 222] -  în care prima cifra, în exemplul 

dat -  34, indică numărul sursei la care se face referinţă din lista bibliografică, iar a 

doua (p. 222) -  indică pagina.

11. Anexe
în funcţie de specific, o teză de licenţă (maşter) poate include anexe, în ca

re sunt prezentate, tabele cu date individuale, diagrame, hărţi, planşe, figuri, liste, 

desene, fotografii, care nu sunt obligatorii în text şi care depăşesc jumătate din 

pagină. în textul tezei, se vor face în mod obligatoriu referinţe la anexele incluse. 

Anexele nu sunt incluse în volumul lucrării.

12. Exigenţe privind tehnoredactarea tezei de licenţă/maşter
Redactarea tezei de licenţă (maşter) trebuie să corespundă următoarelor 

cerinţe:

-  teza se editează computerizat, pe hîrtie albă, format A4, pe o singură par

te a foii;

- te za  de licenţă (maşter) se perfectează foîosinduse caracterele „Times 

New Roman" cu dimensiunea de 12 pt. Spaţiul între rînduri este de 1,5 intervale. 

Textul se nivelează după ambele cîmpuri laterale;

- paginile tezei au următorul cîmp: în stînga -  30 mm, sus -  25 mm, în 

dreapta -  15 mm, jos -  25 mm;

-titlu l capitolelor este scris cu litere majuscule (caractere de 12 pt., îngro

şate şi centrate), a paragrafelor -  cu litere mici, în afară de prima literă (caractere 

de 14 pt, îngroşate şi centrate). Nu se pune punct după denumirea capitolului sau 

a paragrafului. Capitolele sunt numerotate cu cifre romane, iar paragrafele cu cele
~  11 ~



arabe;

-fiecare  capitol începe din pagină nouă, iar paragrafele urmează succesiv. 

Sublinierea titlurilor nu este admisă;

-  toate tabelele, formulele şi figurile (desene, diagrame etc.) sunt numero

tate, indicînduse numărul capitolului şi numărul de ordine al acestuia. De exem

plu, Tabelul nr. 1.2. (tabelul doi din capitolul întîi). Denumirea tabelului este am
plasată de asupra tabelului, iar a figurii -  sub figură;

-  toate paginile tezei sunt numerotate, începînd cu pagina de titlu şi termi- 

nînd cu ultima pagina, fără a admite lipsa acestora sau repetarea lor. Pe pagina de 
titlu, nu se pune numărul paginii. Numărul paginii este indicat pe cîmpul din 

dreapta paginii, jos;

- în  mod obligatoriu, sunt utilizate literele cu diacritice specifice limbii ro

mâne (ă, â, î, ş, ţ şi majusculele lor);

-sem nele de punctuaţie (" ." ,"? " ," !”) sunt urmate în mod obligatoriu de un

spaţiu;

-  nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor;

-n u  sunt admise însemnări, corecţii, conturări de litere, ştersături, pete, 

adăugări ia pagină etc. în teză;

- p o t  fi utilizate note de subsol, pentru a oferi explicaţii ale diferiţilor ter

meni, figuri, clasificări sau anexe, care nu apar în textul lucrării;

-  caracterul literelor; cursivul (ita lic) se foloseşte pentru cuvintele de origi

ne străină, titluri de cărţi sau publicaţii periodice, un cuvînt sau un pasaj care me

rită a fi pus în evidenţă, aldinul (bold, îngroşat) se foloseşte pentru titlurile ca

pitolelor şi subcapitolelor, evidenţierea propoziţiilor sau frazelor care trebuie să 

fie memorate;

-  imprimarea tezei pe hîrtie trebuie să fie calitativă. Literele, semnele, for

mulele şi figurile trebuie să aibă aceeaşi intensitate de-a lungul rindului, paginii 

sau lucrării în ansamblu, iar indicii formulelor trebuie să fie lizibili. Se recomanda 

a tipări teza la imprimantă laser;

-  teza se leagă prin copertare (copertă de tip „euro") şi se prezintă la cated

ra de profil.



AVIZUL Şl RECENZIA TEZEI DE LICENŢĂ (MAŞTER). 
ADMITEREA TEZEI DE LICENŢĂ (MAŞTER) SPRE SUSŢINERE

1. Procedura de admitere ia susţinerea publică
Susţinerea prealabilă a tezelor. în termenele indicate în calendarul aca

demic al 1ŞPCA şi conform orarului elaborat de catedra de profil, studentul pre

zintă teza de licenţă (maşter), finalizează în proporţie de minimum 70 la sută 

pentru o susţinere prealabilă. Dacă proiectul tezei prezentat de student la susţi

nerea prealabilă corespunde rigorilor, atunci catedra de profil recomandă teza şi 

admite studentul la susţinerea publică, ţinînd cont de obiecţiile şi recomandările 

specialiştilor în domeniu.

In cazul în care proiectul de teză nu corespunde rigorilor, catedra stabileş

te un termen nou pentru susţinere repetată. Dacă studentul nu a definitivat pro

iectul de teză de licenţă (maşter) nici pentru a doua susţinere prealabilă, atunci 

teza nu este admisă spre susţinerea publică.

Teza, sub formă definitivă, semnată de student, cu avizul pozitiv al condu

cătorului ştiinţific şi al şefului de catedră, este prezintată la catedră, pentru admi

terea la examenul de licenţă, cu cel puţin o lună înainte de începerea examenului 

de licenţă, inclusiv susţinerea publică a tezei de maşter.

Pentru susţinerea publică a tezei de licenţă (maşter), este anexat avizul 

conducătorului tezei (anexa nr. 6), iar teza de maşter este însoţită şi de o recenzie 

a unui specialist notoriu în domeniul respectiv. Recenzenţii sunt aprobaţi la şe

dinţa catedrei, ei fiind selrctaţi dintre specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în 

cadrul altor catedre sau în cadrul altor instituţii de învăţămînt şi de cercetare şti

inţifică.

2. Susţinerea tezei de licenţă (maşter)
Susţinerea tezei de licenţă are loc în faţa Comisiei pentru examenul de li

cenţă şi de susţinere a tezei de maşter, conform orarului.

în cursul pregătirii către susţinere, studentul ea din timp cunoştinţă de avi

zul conducătorului ştiinţific şi de recenzia respectivă.

La susţinere, asistă conducătorul ştiinţific, recenzentul şi alte persoane in

teresate.
Susţinerea tezelor de maşter şi de licenţă au loc sub formă de referat ştiin

ţific. Pentru expunerea principalelor idei, autorului tezei i se rezervă pînă la 10 

minute, iar pentru teza de maşter nu mai mult de 20 de minute. în comunicarea
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sa, autorul trebuie să fundamenteze succint actualitatea temei, să expună însem

nătatea practică (teoretică) a tezei, şă formuleze argumentat rezultatele cercetă

rii, să prezinte dar concluziile şi recomandările. Imediat după comunicare, auto

rului îi sunt puse întrebări referitoare la tema tezei, atît de către membrii Comi

siei pentru examenul de licenţă şi de susţinere a tezei de maşter, cît şi de persoa

nele care asistă la susţinere.

Procedura de susţinere include, de asemenea, alocuţiunea conducătorului 

ştiinţific, cuvîntările recenzenţilor şi o discuţie, Ia care pot participa toţi cei pre
zenţi la şedinţă.

Comisiei pentru examenul de licenţă şi de susţinere a tezei de maşter apre

ciază teza de licenţă (maşter) în cadrul şedinţelor sale prin vot deschis, prin sim

pla majoritate de voturi. Nota tezei o determină ponderea următoarelor calităţi: 
noutatea, însemnătatea teoretică şi practică a cercetării, argumentarea concluzii

lor şi recomandărilor, avizul conducătorului ştiinţific, recenziile, prezentarea te

zei de însuşi autorul ei şi răspunsurile acestuia la întrebări. Notele sunt anunţate 
în ziua susţinerii tezei.

3. Evaluarea tezei
Teza de licenţă (maşter) demonstrează competenţele absolvenţilor de a 

efectua cercetări, de a aplica cunoştinţele teoretice în procesul de elaborare a 

unor soluţii practice, specifice domeniului de formare profesională, sau de reali
zare a studiilor de caz.

în procesul evaluării şi susţinerii tezele de licenţă (maşter) vor fi apreciate 
după următoarele criterii:

-gradu l corespunderii tezei specialităţii solicitate;

-  corespunderea temei tezei esenţei materialului lucrării;

-  actualitatea temei;

-  proporţionarea conţinuturilor tezei;

-  metodologia cercetării;

-  argumentarea şi demonstrarea ipotezei sau ipotezelor;

-procesarea şi analiza teoretică, antranarea critică, interpretativă a

autorului;

-noutatea teoretică (doar pentru tezele de maşter);

-expunerea şi argumentarea concluziilor;

-completitudinea surselor şi a referinţelor bibliografice;

-  corectitudinea stilistică şi gramaticală a textului;

-  corectitudinea tehnoredactării;

-  perfectarea generală a tezei;
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-  alte criterii stabilite de catedra de profil.

Nota finală este calculată ca medie aritmetică a notelor atribuite de către 

fiecare dintre membrii comisiei. Rezultatele evaluării tezei se exprimă prin note 

de la „1” la „10", conform scalei de notare, calificativul de promovare fiind nota

„5".
Studentul are dreptul să conteste rezultatele evaluării tezei. Eventualele 

contestări sunt depuse, în scris, la secretariatul facultăţii, în termen de maximum 

24 de ore de la comunicarea sau afişarea rezultatelor. Contestările sunt rezolvate 

în termen de 24 de ore de la depunere, de către comisiile de evaluare a tezelor de 
licenţă (maşter).

în cazul în care studentul nu a susţinut teza de licenţă (maşter) în sesiunea 

stabilită sau nu s-a prezentat la susţinerea tezei, acesta are dreptul să o susţină 

repetat, de cel mult două ori, în următorii ani, cu suportarea de către candidat a 

cheltuielilor de examinare, stabilite de instituţie. La a doua susţinere, studentul va 

solicita reconfirmarea sau modificarea temei tezei de licenţă (maşter).



ANEXE
Anexa nr. 1 

[foa ia  de tit lu )

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINOLOGIE APLICATĂ 

(font 14, Bold, centered)
DEPARTAMENTUL PSIHOLOGIE, SECURITATE ŞI DREPT 

(font 14, Bold, centered)

CATEDRA

NUMELE DE FAMILIE, PRENUMELE AUTORULUI
(font 14, Bold, centered)

TITLUL TEZEI 
(font 16, Bold, centered)

CIFRUL ŞI DENUMIREA SPECIALITĂŢII
(font 14, Bold, centered)

Teză de licenţă (master)

Şef de catedră: ______________________
(sem nătura)

Conducător ş t i in ţ i f ic :_______________________ (numele, prenumele, gradul ştiin ţific)

(sem nătura)

A u t o r u l : ________________________
(sem nătura )

Chişinău, 2015
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II. Titlul compartimentului II pag.

2.1 denumirea paragrafului pag.
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2.3 denumirea paragrafului pag.

III. Titlul compartimentului III pag.

3.1 denumirea paragrafului pag.

3.2 denumirea paragrafului pag.

3.3 denumirea paragrafului pag.

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Anexe
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Carte cu un autor
1. Rusnac Alexei, Aspecte ale teoriei securităţii, Fundaţia „Draghiştea", Chi- 

şinău, 2005, 216 p.

2. Брягин О., Безопасность вашего бизнеса ( советы постороннего), 
Видавництво «КН Т», Киев, 2006, 228 р.
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1. Bejan Octavian şi Bujor Valeriu, Elemente de teoria securităţii criminolo- 
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tă, Chişinău, 2014, 98 p.
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Articole şi studii
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terului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Chişinău, 2003, p. 89-93.
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дательства Республики Молдова: сравнительный анализ, în «Правовые ре

формы в постсоветских странах: достижения и проблемы. Материалы меж

дународной научно-практической конференции, г. Кишинев, Республика 

Молдова, 28-29 марта 2014 г.», Кишинев, 2014, р. 271-273.

Alte surse
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Chişinău, 2012, 560 p.

2. Частные охранные предприятия: практика, опыт, проблемы, Изда

тельство «Мир безопасности», Москва, 1998,144 р.
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CATEDRA___________________________________

PLANUL CALENDARISTIC DE REALIZARE A TEZEI

Aprob
Şef de catedră_________

Anexa nr, 4

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINOLOGIE APLICATĂ

„ "  20 .

Tema tezei de licenţă (m aşter)_______________________________________ __________________

Executant: licenţiatul (a) (masterandul (a))
Conducător ştiinţific

Nr.
crL

Denum irea şi conţinutul etapei
Term enul
planificat

Data
realizării

Evaluarea
activităţii

1.

A legerea  temei. Elaborarea proiectului 

planului tezei. Documentarea generală a 

studiului

2.
Colectarea şi sistem atizarea literaturii şi a 

materialului em piric

3.
Precizarea şi perfectarea planului lucrării în 

ultima variantă. Completarea fişei de sarcină

4. Prezentarea manuscrisului capitolului 1

5. Prezentarea manuscrisului capitolului 11

6. Prezentarea manuscrisului capitolului III

7.
Redactarea şi perfectarea conţinutului tezei. 

Elaborarea introducerii

8. Elaborarea concluziilor şi recom andărilor

9. Prezentarea tezei la catedră

10. Susţinerea prealabilă a tezei

11.
Definitivarea tezei, ţinînd cont de 

recom andările catedrei

12.
Susţinerea publică a teze i în  faţa Comisiei de 

stat

Executant  Teza a fost susţinută cu nota

Conducător ştiinţific_______________
Notă: se îndeplineşte în 2 exemplare
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Anexa nr. 5

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINOLOGIE APLICATĂ

CATEDRA_________________________________

Aprob
Şef de catedră______

20 .

FIŞA DE SARCINĂ LA TEZA DE LICENŢĂ (MAŞTER)

Executant (a )  __
1. Tema teze i____________________________________________________________
Confirmată prin ordinul rectorului nr. din „___" ________________ 20__
2. Data eliberării fişei de sarcină„___ " ___________________20__
3. Datele iniţiale pentru elaborare_______________________________________

4. Conţinutul tezei

5. Termenul prezentării tezei la catedră „____" _______________   20__
6. Sarcina este primită spre realizare____________________________________

(executant)



Anexa nr. 6

CATEDRA_________________________________
AVIZUL

CONDUCĂTORULUI ŞTIINŢIFIC

la teza de licenţă (maşter) cu tema:_____________________________________________

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINOLOGIE APLICATĂ

elaborată de studentul/a________________________________________________________________

conducător de teză de licenţă (maşter)_________________________________________________

I. Forma lucrării
1.Respectarea rigorilor privind aspectul grafic, normele gramaticale în vigoare şi 

referinţele ____________________

2.Corectitudinea structurii tezei ( introducere, conţinut, încheiere, bibliografie, 
anexe; simetria conţinutului)_______________________________________________________ _

II. Conţinutul lucrării
1.Gradul de argumentare a actualităţii temei

2.Demonstrarea competenţelor de cercetare (elaborarea ipotezei, selectarea meto
delor de cercetare, colectarea şi interpretarea datelor, sintetizarea părţii teoretice etc.)

3.Calitatea cercetării efectuate

4.Valoarea ştiinţifică şi aplicativă a tezei _
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5.Gradul de responsabilitate şi atitudinea studentului

6.Concluzii

7.Decizia _

Semnătura_______

Data_____________

Notă: la necesitate se vor adăuga pagin i



Anexa nr. 7

Declaraţia privind asum area răspunderii

Subsemnatul,_________________________________________  . declar, pe răspundere
personală că materialele prezentate în teza de licenţă (maşter) sunt rezultatul propriilor 
cercetări şi realizări ştiinţifice. Conştientizez că, în caz contrar, urmează să suport conse
cinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Data Semnătura
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