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PROCEDURA FACULTĂȚII DE MANAGEMENT 
FINANCIAR  

referitoare la alegerea temei privind elaborarea 
lucrării de finalizare a studiilor 

 

 

 

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

examenelor de licență și disertație din Universitatea Ecologică din București, 

Facultatea de Management Financiar organizează examenul de finalizare a 

studiilor universitare de licenţă pe baza unei singure probe: prezentarea și 

sustinerea lucrării de licență – probă orală.  În cazul programelor universitare 

aferente ciclului II de studii universitare de master din cadrul Universității 

Ecologice din București, examenul de disertație se organizează numai pentru 

absolvenții proprii și constă dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea 

lucrării de disertație – probă orală. 

Fiecare student al Facultății de Management Financiar are obligația de a-și 

alege tema lucrării de licență/disertație și cadrul didactic coordonator ținând cont 

de următoarele precizări:  

a. Afișarea temelor propuse de cadrele didactice cu drept de coordonare se 

va face pe site-ul Facultății de Management Financiar, la adresa: 

http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/ps_ex_licenta.php. Pot îndruma 

lucrări de licenţă cadrele didactice ce dețin următoarele grade didactice: 

lectori, conferenţiari şi profesori; 

b. Alegerea temei pentru lucrarea de licență/disertație, de către studenții 

anilor terminali – licență si master - se realizează până la data de 15 

ianuarie, ținând cont de temele de cercetare propuse de cadrele didactice 

cu drept de coordonare, dar și de aptitudinile și interesele academice 

individuale. Studenții sunt solicitați să transmită cadrului didactic 

coordonator  „Formularul de comunicare a temei şi a cadrului didactic 

coordonator pentru întocmirea lucrării de licenţă” – postat pe pagina web 
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a Facultății de Management Financiar, la adresa  

http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/ps_ex_licenta.php. Formularul, 

semnat de candidat și de coordonatorul lucrării, va fi avizat de către 

Decanul Facultății de Management Financiar și depus la Secretariat. 

Studenții care din diverse motive nu obțin acordul coordonatorului sau 

care nu își exprimă intenția de elaborare a lucrării de licență/disertație 

până la termenul stabilit în prezenta procedură vor fi repartizați către un 

alt coordonator, în limita numărului maxim de lucrări ce poate fi 

coordonat de un cadru didactic, această repartizare va fi făcută de către 

Decan și Directorul de Departament; 

c. Alegerea temei lucrării de licenţă/ disertație se poate realiza având în 

vedere următoarele aspecte: activitatea viitoare a absolventului; 

posibilităţile de documentare, atât în plan teoretic (literatura de 

specialitate) cât şi în plan practic (posibilitățile de acces la datele 

experimentale necesare realizării aplicaţiei practice, indispensabile oricărei 

lucrări de licenţă/ disertație); 

d. În alegerea coordonatorului ştiinţific al lucrării primează următoarele 

criterii: existența unei comunicări libere, bazată pe respect şi apreciere 

reciprocă între student şi coordonatorul ştiinţific; aptitudinile personale de 

cercetare, analiză și prezentare ale studentului; 

e. Lucrarea de licenţă/ disertație poate avea doi sau mai mulţi coordonatori 

ştiinţifici, din care cel puţin unul este titular al programului de studii în 

cadrul căruia se susține examenul de licenţă/ disertație; 

f. Numărul maxim de lucrări de licență/ disertație ce pot fi coordonate de un 

cadru didactic se va stabili anual de către Consiliul Facultății de 

Management Financiar; 

g. După data de 15 ianuarie, Formularele de comunicare a temei şi a 

cadrului didactic coordonator pentru întocmirea lucrării de licenţă vor fi 

preluate de la Secretariat şi verificate de Directorul de Departament, astfel 

încât să se evite eventualele suprapuneri; 

h. Schimbarea cadrului didactic coordonator se poate realiza o singură dată, 

pe baza unei cereri aprobată de noul coordonator și avizată de Decan; 

i. Titlul lucrării de licență/disertație, menționat în cererea semnată de către 

student și aprobată de către cadrul didactic coordonator, se poate schimba 

pe parcursul anului universitar, cu acordul coordonatorului și avizul 

Decanului, cu mențiunea că schimbarea trebuie anunțată la Secretariatul 

facultății; 

j. Pe parcursul realizării lucrării de licență/diserație, studentul colaborează 

cu coordonatorul științific în vederea asigurării standardelor de calitate 

necesare unei cercetării științifice. În acest sens, studentul consultă Ghidul 

de elaborare a lucrărilor de licenţă/ disertaţie al Facultății de Management 
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Financiar. Coordonatorul evaluează progresul, precum și măsura în care 

studentul respectă condițiile recomandate în acest ghid; 

k. Finalizarea lucrării de licenţă/ disertație se va realiza cu cel puţin două 

săptămâni înainte de începerea perioadei de înscriere pentru examenul de 

licenţă/ disertație; 

l. Predarea lucrării are loc la Secretariatul facultății, în perioada stabilită de 

către facultate pentru înscrierea la examenul de licență/ disertație, 

anunțată la adresa http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/ps_ex_licenta.php. 

Studenții vor depune:  

 Lucrarea de licență/disertație în format tipărit și în format 

electronic (pe CD, document în format Word), însoțită de referatul 

coordonatorului;  

 Declarația antiplagiat (pe propia răspundere), semnată de 

absolvent; 

m. Este obligatoriu ca lucrarea să nu mai fi fost prezentată sub aceeași formă 

vreunei instituţii de învăţământ superior; 

n. Data, ora și locul susţinerii publice a lucrării de licenţă/ disertație, se va 

anunţa prin postarea pe pagina web a Facultăţii de Management Financiar 

la adresa http://www.ueb.ro/stiinteeconomice/ps_ex_licenta.php. 

 

Prezenta procedură a fost aprobată de către Consiliul Facultății de Management 

Financiar în ședința din data de 22 noiembrie 2017. 

 

Prezenta procedură poate fi modificată, cu aprobarea Consiliului Facultății, ori 

de câte ori prevederile legale ori instituționale o cer și intră în vigoare la data 

aprobării ei de către Consiliul Facultății de Management Financiar. 
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