GHID pentru elaborarea lucrării de disertaţie

In vederea elaborării lucrării de disertaţie este bine să aveţi în vedere următoarele aspecte:
 lucrarea de diplomă trebuie să aibă aproximativ 50 de pagini şi este structurată în 2-3
capitole, detaliate la rândul lor pe subcapitole şi paragrafe, în funcţie de problematica
analizată. In final trebuie sintetizate concluziile şi propunerile/recomandările, în care să fie
formulate aprecieri de ansamblu şi de detaliu, măsuri de îmbunătăţire a activităţii, efecte
previzionate ale acestora, etc.
 Concluziile lucrării vor cuprinde practic opinia personală privind rezultatele obţinute în
cercetare, precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată.
 Lucrarea trebuie sa cuprindă o prezentare a stadiului cunoașterii in domeniul temei analizate
(sinteza literaturii de specialitate romanești si străine in domeniul temei alese, repere
legislative, realităţi, preocupări şi puncte de vedere actuale etc), o prezentare a metodologiei
de cercetare (seturi de indicatori micro si macroeconomici care se vor calcula si interpreta,
metodologii de analiza si evaluare, modele matematice si econometrice etc) si cercetarea
propriu zisa (studii de caz, analize, interpretări, spete).
 lucrarea este precedată de cuprins, iar după concluzii şi propuneri/recomandări vor fi ataşate
bibliografia şi anexele. Opţional, lucrarea poate avea şi o introducere care să justifice
alegerea temei şi importanţa ei, dar şi modul în care va fi tratată.
 În cuprinsul lucrării se vor menţiona paginile la care se regăsesc capitolele şi subcapitolele
lucrării. Puteți elabora un cuprins automat.
 Anexele pot conţine tabele ample, grafice, scheme, documente financiare contabile, contracte
de credit/asigurare, fise de analiza/scoring, organigrame etc. În cazul lucrărilor care
presupun prelucrări ale datelor prin diferite programe informatice, se recomandă să se
prezinte în anexe diferite situaţii intermediare, urmând ca în cadrul capitolelor să se includă
doar elementele centralizatoare ce sunt relevante pentru analiza realizată.
 Partea teoretică a lucrării nu trebuie să depăşească 15-20 pagini, restul fiind parte
aplicativă (studii de caz, analize, interpretări, spete).
 Tineti cont de faptul ca lucrarea se testează antiplagiat.
Exemple de cuprins lucrare:
Introducere
Cap 1 Analiza dinamicii si structurii creditelor pentru populație in Romania in perioada 20162018
1.1 Oferta de produse şi servicii pentru persoane fizice la nivelul sistemului bancar
romanesc – analiza comparativa
1.2 Evoluția creditelor acordate populației in perioada 2016-2018
Cap 2 Metodologia de acordare a creditelor pentru persoane fizice la banca X
2.1 Prezentarea generală a băncii X
2.2 Metodologia de acordare a creditelor pentru persoane fizice la banca X
Cap 3 Studii de caz privind analiza si acordarea unui credit ipotecar pentru persoane fizice
Concluzii şi propuneri
Bibliografie
Anexe

**

Introducere
Capitolul I - Stadiul cunoașterii in domeniul temei cercetate
1.2. Analiza literaturii de specialitate pe domeniul temei de cercetare
Capitolul 2 – Metodologia cercetării
2.1. Baza de date utilizata in lucrarea de cercetare
2.2. Analiza performantelor întreprinderii pe baza contului de rezultate
Concluzii si propuneri
Referințe bibliografice
Anexe
 lucrarea se tehnoredactează cu caractere de 12 Times New Roman, cu spaţiere la 1 rând si
jumătate, aliniat Justify (dreapta-stânga). Este obligatorie folosirea diacriticelor.
Fiecare nou capitol va începe pe o pagină nouă.
 bibliografia trebuie să cuprindă minimum 10 titluri şi trebuie scrisă în ordinea alfabetică a
numelui de familie al autorilor. Obligatoriu vor fi precizate editura şi data apariţiei. Lucrările
consultate trebuie să fie apariţii recente şi adecvate temei analizate. Actele normative
consultate, metodologiile, regulamentele, precum şi adresele de internet consultate se vor
menţiona ultimele.
Exemple:
Buzea, E., Management financiar, Editura Economică, Bucureşti, 2017
* * * Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 Lucrarea trebuie ilustrată cu grafice color şi tabele. Acestea vor fi numerotate şi vor avea un
titlu. În cazul în care tabelul conţine date preluate ca atare, se va trece sub tabel sursa datelor,
iar în cazul în care datele din tabel sunt rezultatul prelucrărilor proprii, se va specifica acest
aspect.
 În cazul în care se preiau ad litteram definiţii, clasificări, aprecieri ale unor autori, va fi
precizată sursa obligatoriu în subsolul paginii. Este bine ca acestea să fie însoţite de
argumentarea poziţiei personale în ceea ce priveşte fenomenul analizat.
 Nu se recomanda ca in cadrul lucrării de disertaţie sa se citeze opinii prezentate in ziare sau
reviste fara valoare academica.
 Cea mai mare pondere în economia lucrării trebuie să o deţină studiul sau studiile de caz,
deoarece înglobează eforturi de documentare, creativitate, aplicabilitate şi sinteză deosebite,
care trebuie puse în evidenţă atât în elaborarea lucrării, cât şi la susţinerea ei. Majoritatea
întrebărilor comisiei de evaluare a lucrărilor de diplomă sunt legate de studiile de caz şi
de concluzii/propuneri.
Lucrarea este prezentată oral în faţa comisiei, care o evaluează în funcţie de mai multe
criterii:
- originalitatea si actualitatea temei alese;
- sursele bibliografice;
- relevanţa şi corectitudinea informaţiei;
- calitatea redactării;
- calitatea prezentării.
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