
GHID REDACTARE LUCRARE LICENȚĂ 

 

Programele de studii universitare de licență organizate în baza legii nr. 288/2004 privind 

organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, se finalizează cu 

examen de licență pentru ciclul de studiu universitare de licență.  

Studenții vor propune profesorului coordonator o temă privind alegerea temei de licență din 

cele cuprinse în tematica examenului de licență. 

După aprobare temei, studentul va elabora un plan al lucrării care trebuie aprobat de către 

profesorul coordonator. Acest plan trebuie să cuprindă o introducere privind tema abordată, un 

conținut structurat pe mai multe capitole și concluzii de final. În unele capitole putem avea 

împărțirea în secțiuni, iar acestea, la rândul lor, dacă este cazul, în paragrafe. 

Atât în cadrul planului cât și în textul lucrării nu se vor face separat capitole, secțiuni sau 

paragrafe destinate practicii judiciare, deciziile din practică putând fi însă comentate în 

cuprinsul lucrării acolo unde este cazul. 

Planul elaborat de către student trebuie să aibă legătură cu tema aleasă. 

Lucrarea trebuie redactată în 40 - 60 de pagini conform planului, scris Times New Roman sau 

Arial 12, cu diacritice, iar notele de subsol se fac automat din Word, cu continuitate până la 

finalul lucrării.  

Citarea corectă a lucrărilor se face la subsol cu prenumele și numele autorului, titlul lucrării sau 

articolului, editura, locul apariției, anul apariției și numărul paginii de unde s-a citat.  

La sfârșit va trebui trecută și bibliografia începând cu acte normative interne, tratate cursuri, 

monografii, articole, studii, cercetări in reviste de specialitate, practica judiciară sau alte surse. 

Coperta lucrării va cuprinde: denumirea instituției de învățământ – Universitatea Ecologică din 

București; denumirea facultății – Facultatea de Drept; mențiunea „Lucrare de licență”; titlul 

lucrării de licență; numele profesorului coordonator cu titlul academic; numele și prenumele 

studentului; disciplina la care se susține lucrarea de licență; anul elaborării lucrării de licență și 

locul (București). 

Lucrarea completă se transmite profesorului coordonator până la data de 1 mai în format scris 

ori pe cale electronică, fără însă a se transmite părți din lucrare (capitole, secțiuni). 
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