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GHID PRIVIND REDACTAREA ȘI EVALUAREA
PROIECTULUI DE ABSOLVIRE A
PROGRAMULUI POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ CONTINUĂ
MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

I.

CADRUL GENERAL

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor
postuniversitare de formare și dezvoltare continuă al Universității Spiru Haret București,
programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă se finalizează cu
un examen de certificare a competențelor profesionale asimilate de cursanți pe parcursul
acestora, concretizat în elaborarea și susținerea unui proiect de absolvire care să verifice
capacitatea de a aplica practic competențele dobândite în cadrul programului.
Acceptarea pentru susținerea lucrării de absolvire este condiționată de promovarea cu
minimum nota 5 (cinci) a fiecărui examen corespunzător disciplinelor din planul de
învățământ al programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă.
Fiecare cursant are obligația să își aleagă o temă a lucrării în concordanță cu tematica
studiată
Prezentul Ghid pentru redactarea şi evaluarea proiectului de absolvire a
programului postuniversitar are următoarele obiective:
− facilitarea redactării corecte de către absolvent a proiectului de absolvire;
− creşterea nivelului calitativ al proiectului de absolvire;
− evaluarea unitară a absolvenţilor care îşi susţin proiectului de absolvire.
În vederea atingerii obiectivelor enunţate anterior, prezentul Ghid conţine:
− informaţii referitoare la structura proiectului de absolvire;
− reguli de redactare a proiectului de absolvire;
− reguli de prezentare a proiectului de absolvire;
− grilă de evaluare a proiectului de absolvire.
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II.

STRUCTURA PROIECTULUI DE ABSOLVIRE

Proiectul de absolvire este structurat pe mai multe secțiuni, astfel:
a) Coperta / Pagina de titlu – este pagina care va conţine următoarele informaţii:
- numele universităţii;
- facultatea;
- programul de studii;
- nivelul de susținere al lucrării (Proiect de absolvire);
- titlul Proiectului de absolvire;
- numele absolventului;
- anul realizării
- Informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu Proiectului de absolvire sunt
prezentate în Anexa1.
b) Cuprins – va conţine denumirea şi numerotarea capitolelor, subcapitolelor şi
subpunctelor, bibliografia şi anexele cu menţionarea paginaţiei corespunzătoare din text;
c) Conţinutul lucrării – Proiectul de absolvire trebuie să aibă o organizare logică, în
capitole, a căror succesiune este următoarea:
- Introducerea - va fi redactată în 1-2 pagini, constituind argumentul opţiunii pentru
proiectul de absolvire realizat. În această parte se va prezenta, pe scurt, structura proiectului
(numărul de capitole şi titlul fiecărui capitol), rezumând conţinutul capitolelor ( se va prezenta
foarte pe scurt ce tratează fiecare capitol în parte).
- Capitolele – proiectul de absolvire va conţine între 2 sau 3 capitole numerotate
crescător.
- Concluziile lucrării – în această parte a proiectului de absolvire se regăsesc cele mai
importante concluzii din lucrare, opinia personală privind lucrarea. Concluziile lucrării nu se
numerotează ca şi capitol.
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d) Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată, care nu se
numerotează ca şi capitol. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării.
Anexele se numerotează crescător (Anexa 1, Anexa 2 etc).
e) Bibliografie – acesta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor surselor
de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea proiectului de absolvire.
Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol al proiectului.

III.

REGULI DE REDACTARE A PROIECTULUI DE ABSOLVIRE

Formatul întregii lucrări este A4, numărul de pagini fiind între 20 şi 30, cu
următoarele elemente:
a) Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori:
− margine stânga: 3 cm;
− margine dreapta: 2 cm;
− margine sus: 2 cm;
− margine jos: 2 cm.
b) Spaţiere între rânduri - textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linii.
c) Alinierea textului în cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale
va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). Primul rând al fiecărui paragraf va
avea o indentare de 1,5 cm. Excepţie fac titlurile capitolelor, care pot fi aliniate centrat,
precum şi etichetele tabelelor şi figurilor.
d) Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de
12 puncte, utilizând diacriticele specifice limbii române.
e) Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu,
până la ultima pagină a lucrării, dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea.
Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii, centrat.
f) Tabele – tabelele se numerotează în ordine crescătoare. Fiecare tabel are număr şi
titlu, care se menţionează deasupra tabelului, aliniat la marginea din dreapta. Dacă este cazul,
sursa datelor se precizează sub tabel, aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified),
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indicând în mod obligatoriu numele autorilor, lucrarea (cartea), editura, anul, pagina sau
adresa de Internet completă.
g) Figuri - figurile (aici sunt incluse imagini, grafice, capturi de ecran) se numerotează
în ordine crescătoare; fiecare figură are număr şi titlu, care se menţionează sub figură, centrat;
dacă este cazul, sursa figurii se indică pe rândul imediat următor, (justified), indicând numele
autorului(lor), lucrarea (cartea), editura, anul, pagina sau adresa de Internet completă.
h) Note de subsol - în situaţia în care se citează (ex. definiţii, puncte de vedere,
clasificări etc), se menţionează cifre sau se doreşte explicarea unor termeni, se vor introduce
note de subsol pentru a se indica sursa(ele). Acestea se numerotează unitar pentru toată
lucrarea. Menţionarea autorilor în text (cu nota de subsol aferentă) se face prin indicarea
numelui şi a prenumelui acestora, urmate de titlul lucrării din care se face citarea, editura,
locul şi anul apariţiei precum şi numărul paginii la care se regăseşte textul citat.
IV.

PREZENTAREA PROIECTULUI DE ABSOLVIRE

Prezentarea proiectului de absolvire se face în faţa comisiei de examinare. Nota finală
obţinută de către absolvent reprezintă rezultatul evaluării comisiei, în urma prezentării şi
susţinerii acesteia de către absolvent.
Proiectul este prezentat oral în faţa comisiei, care notează în funcţie de mai multe
criterii:
- originalitatea de concepţie;
- rigoarea argumentaţiei;
- aplicabilitatea practică;
- relevanţa şi corectitudinea informaţiei;
- calitatea exprimării;
- corectitudinea şi rigoarea redactării;
- forma de prezentare orală.
Absolvenţii vor fi anunțați asupra datei, orei şi locului unde îşi vor putea susţine
Proiectul de absolvire în faţa comisiei cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru
această susţinere. Pentru prezentarea Proiectului de absolvire în faţa comisiei, absolventul are
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la dispoziţie 10-15 minute. Prezentarea poate fi susţinută, cu acordul comisiei, cu ajutorul
unei prezentări multimedia concepute în PowerPoint.
Membrii comisiei pot adresa absolventului întrebări referitoare la subiectul Proiectului
de absolvire, dar şi cu privire la metodologia şi resursele folosite.

V.

EVALUAREA PROIECTULUI DE ABSOLVIRE

În vederea evaluării unitare a Proiectului de absolvire se utilizează următoarea grilă de
evaluare:

Nr.crt.

Criteriu de evaluare

Punctaj

1.

Evaluarea calităţii Proiectului de absolvire

2.

Respectarea regulilor de structurare a lucrării 1,5 puncte
conform prezentului Ghid

3.

Respectarea regulilor de redactare a lucrării
conform prezentului Ghid

1,5 puncte

4.

Prezentarea lucrării şi răspuns la întrebări

5 puncte

2 puncte

