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I. DISPOZIȚII GENERALE
1.1. Prezentul Regulament prezintă regulile generale cu privire la elaborarea și susținerea tezei de an la
studii superioare de licență (ciclul I) în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova.
1.2. Regulamentul este elaborat în baza prevederilor legislației în vigoare în domeniul învățământului:
 Codului Educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17 iulie 2014;
 Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) și integrate, aprobat prin
Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1625 din 12.12.2019;
 PLAN-CADRU pentru studii superioare de licență (ciclul I), de master (ciclul II) și integrate, aprobat
prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 120 din 10.02.2020.
1.3. Rolul și importanța tezei de an
Teza de an reprezintă un element important în pregătirea specialiștilor de calificare înaltă. Teza de an
este una din principalele forme de cercetare individuală a studentului sub îndrumarea conducătorului
științific.
Teza de an este o etapă predecesoare tezei/ proiectului de licență, ca urmare a realizării procesului
de studii pentru studiile superioare de licență (ciclul I) la ULIM. De aceea în elaborarea tezei de an studenții
trebuie să manifeste abilități privind studiul aprofundat al unor compartimente atât în aspect teoretic, cât şi în
aplicarea practică a cunoștințelor.
Rolul și importanta tezei este destul de mare pentru activitatea studentului și anume:
 pe parcursul efectuării tezei de an, studentul analizează aspectele teoretice ale problemei,
manifestarea lor în viața reală, aduce propuneri și recomandări concrete, elaborând concluziile
corespunzătoare, analiza efectuată, în mod individual, contribuie la formarea calităților profesionale ale
viitorului specialist;
 elaborarea tezei de an dezvoltă capacitățile de gândire și de analiză ale viitorului specialist;
 teza de an este o etapă premergătoare în pregătirea studentului pentru elaborarea tezei/ proiectului de
licență;

Efectuarea acestei lucrări științifice presupune analiza și cercetarea aprofundată a diferitor surse
informative, naționale și internaționale, aceasta permițând lărgirea orizontului intelectual al studentului,
favorizând activitatea lui creativă.
1.4. Scopul, obiectivele și sarcinile elaborării tezei de an
Scopul tezei de an constă în aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor teoretice şi practice la disciplinele
studiate, precum şi formarea abilităţilor individuale ale studenţilor privind selectarea activă a materialului
ştiinţific în vederea elaborării tezei de an.
Obiectivele elaborării tezei de an sunt:

fundamentarea teoretică a cunoştinţelor în domeniul ales;

dezvoltarea aptitudinilor de studiere, analiză şi sinteză a literaturii;

dezvoltarea aptitudinilor de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice acumulate.
În procesul elaborării tezei de an se stabilesc următoarele sarcini:
 sistematizarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către studenţi la prelegeri,
seminare și ore practice, examinarea temei alese, în conformitate cu cerinţele respective;
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selectarea, studierea aprofundată şi generalizarea surselor literaturii de specialitate;
însuşirea metodologiei cercetării, generalizării şi expunerii logice a materialului.
II. ELABORAREA, STRUCTURA ȘI EVALUAREA TEZEI DE AN

2.1. Alegerea temei, întocmirea și aprobarea planului
Lucrul asupra tezei începe cu alegerea şi aprobarea temei. Tema tezei de an se alege de către student, în
mod individual, din tematica propusă de catedra de profil pe discipline de specialitate. Tematica tezelor se
elaborează şi se aprobă pentru fiecare an de studii la şedinţa catedrei până la data de 25 aprilie.
După aprobare lista temelor tezelor de an este amplasată pe pagina web a catedrei, pe panoul de
informare al catedrei.
La alegerea temei tezei de an studentul va ţine cont de următoarele raționamente:
 actualitatea temei;
 continuitatea cercetărilor anterioare sau posibilitatea ulterioară de dezvoltare a subiectului pentru
întocmirea tezei/ proiectului de licență.
După alegerea temei, studentul prezintă o cerere scrisă către şeful de catedră, în care indică denumirea
temei tezei de an. Cererea urmează a fi aprobată de şeful catedrei, care numeşte conducătorul ştiinţific.
2.2. Etapele de elaborare a tezei de an sunt:
 Stabilirea temei de cercetare, întocmirea şi aprobarea de către conducătorul ştiinţific a planului (max.
o săptămână de la aprobarea cererii de către şeful de catedră).
 Selectarea şi studierea surselor bibliografice de specialitate, a actelor legislative etc. aferente temei.
 Acumularea, prelucrarea şi sistematizarea informaţiei ce ţine de subiectul ales spre cercetare.
 Generalizarea materialului practic în scheme, tabele, diagrame, grafice.
 Expunerea materialului, formularea concluziilor şi recomandărilor autorului privind perfecţionarea
sau îmbunătăţirea domeniului respectiv de cercetare.
 Perfectarea şi susţinerea tezei de an.
2.3. Rolul conducătorului științific în elaborarea tezei de an
Pe parcursul elaborării tezei de an fiecare student este asistat/îndrumat de un conducător ştiinţific.
Conducător al tezei de an poate fi un conferenţiar universitar, lector universitar din cadrul catedrei de
specialitate.
Conducătorul ştiinţific al tezei de an are următoarele obligaţii:

 Elaborează împreună cu studentul planul tezei de an.
 Consultă studentul ori de cîte ori acesta solicită, în orele de serviciu ale acestuia.
 Apreciază calitatea conţinutului capitolelor elaborate şi face observaţii şi sugestii de completare sau
de reconsiderare, acolo unde este cazul.

 Analizează conţinutul integral şi forma finală a tezei de an.
2.4. Selectarea, acumularea, sistematizarea şi studierea surselor bibliografice de profil, actelor
legislative etc.
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După selectarea temei tezei de an şi confirmarea de către conducător a planului ei studentul va studia
literatura de specialitate, actele legislative, articole științifice etc. cu referinţă la subiectul cercetat.
Studierea literaturii necesare se recomandă a se efectua în maniera următoare:
 analiza manualelor şi lucrărilor metodice;
 studierea legislaţiei cu referinţă la temă;
 analiza lucrărilor monografice şi publicaţiilor din revistele de specialitate.
Se recomandă ca literatura să fie cât mai actuală. Este important ca studentul să facă cunoştinţă cu
opiniile mai multor autori cu privire la problema elucidată şi să facă propriile concluzii.
Expunerea materialului trebuie efectuată într-o manieră proprie, reflectând modul de gândire al
studentului şi abilităţile sale de a sesiza individual informaţia propusă.
2.5. Structura şi volumul tezei de an
Tabelul 1.1. Compartimentele tezei de an și volumul lor (cu titlu de recomandare)
Denumirea compartimentelor
Volum, pagini, format A4,
font 12, interval 1,5
1.
FOAIA DE TITLU
1
2.
CUPRINS
1
3.
LISTA ABREVIERILOR
1
4.
INTRODUCERE
1
5.
COMPARTIMENTE DE BAZĂ AL TEZEI DE AN (cu
6-7
denumiri concrete ale capitolelor respective)
6.
CONCLUZII
1
7.
Total pagini (inclusiv materialul ilustrativ)
17 - 21
8.
BIBLIOGRAFIE
(nu mai puțin de 10 surse)
9.
ANEXE
Nu se limitează
10. DURATA RAPORTULUI
5-7 min.
NB: Pentru tehnoredactarea tezei de an vezi: Ghid privind elaborarea și perfectarea tezelor/proiectelor de
licență/master (aparatul tehnico-științific) ULIM.

2.6. Susţinerea şi evaluarea tezei de an
Teza de an este o formă de evaluare obligatorie în cadrul studiilor superioare de licență.
Susținerea tezelor de an este desfășurată cu cel puțin o săptămână înainte de începerea sesiunii de
examene, în fața unei comisii constituite din minimum două cadre didactice, stabilite la nivelul catedrei
respective.
La susţinere studentul prezintă:
 motivul alegerii temei tezei;
 scopurile şi sarcinile care au fost puse;
 căile lor de realizare;
 argumentele privind actualitatea temei;
 caracteristica obiectului de cercetare;
 metodele utilizate la scrierea tezei;
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 subiectele capitolelor tezei de an (utilizând tabele, scheme pregătite din timp);
 prezintă concluziile şi propunerile.
Lucrarea se prezintă în 5-7 minute. După prezentarea tezei, studentul răspunde la întrebările membrilor
comisiei şi ale celor prezenţi (poate răspunde după fiecare întrebare sau în cuvântul de încheiere).
Caracteristica completă şi concretă influenţează pozitiv nota pentru aprecierea tezei de an.
2.7. Criteriile de evaluare
Teza de an se evaluează după sistemul de note, conform cerinţelor Procesului de la Bologna. În caz de
evaluare negativă, teza de an nu se consideră susţinută.
Cu note mari sunt apreciate tezele de an scrise, care corespund următoarelor cerinţe:
 sunt îndeplinite în mod individual;
 evidenţiază corect problematica tezei;
 conţin comentarii, puncte de vedere, recomandări proprii ale studentului;
 conţin un bogat material practic şi teoretic;
 sunt susţinute cu succes în faţa comisiei.
Rezultatul susţinerii tezei de an se comunică studenţilor în aceeaşi zi. În cazul cînd teza de an a fost
apreciată cu o notă sub 5.00, comisia sau conducătorul ştiinţific decide dacă aceeaşi lucrare, după
rectificările necesare, poate fi prezentată la o susţinere repetată.
Studentul are dreptul să conteste rezultatele evaluării tezei de an. Cererile pentru contestare se depun, în
scris, la secretarul catedrei (pentru teza de an, în termen de maximum 24 de ore de la comunicarea
rezultatelor. Contestaţiile vor fi examinate de către Comisia de susţinere a tezelor de an în termen de 48 de
ore de la depunerea cererii, în prezenţa şefului de catedră. Comisia respectivă după verificarea tezei de an
decide schimbarea sau nu a notei prin creşterea sau micşorarea acesteia. Decizia Comisiei rămâne definitivă.
III.
DISPOZIȚII FINALE
3.1. Prezentul Regulament se aplică tuturor Planurilor de învățământ aprobate spre realizare în cadrul
Universității Libere Internaționale din Moldova, precum și programelor de studii noi, care urmează a fi
propuse spre aprobare.
3.2. Prezentul Regulament poate fi modificat doar de către Senatul Universității Libere Internaționale
din Moldova.
3.3. Prezentul Regulament întră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul ULIM.

