Cerinţe privitoare la lucrarea de disertaţie:
a) Alegerea temei şi coordonatorului
- lucrările pot fi coordonate de oricare dintre cadrele didactice titulare ale disciplinelor pe care
le-ati parcurs in cadrul programului PASOS
- aveţi dreptul (şi chiar sunteţi încurajaţi) să veniţi cu propuneri proprii, cu condiţia ca ele să
fie aprobate de cadrul didactic coordonator înainte de a începe să lucraţi (pentru a nu avea
surprize neplăcute ulterior)
- este posibil ca tematica lucrării să fie aleasă în aşa fel încât să includă aspecte din lucrări pe
care le-aţi scris deja. Este însă obligatoriu ca titlul lucrării de diplomă să fie diferit de al
celorlalte lucrări, iar conţinutul să nu fie preluat în bloc din ele
b) Conţinut
- lucrarea trebuie să cuprindă neapărat o parte teoretică (cu referiri bibliografice în notele
de subsol etc.) şi una cu aplicaţie practică în domeniul asistenţei sociale (chestionare, studii de
caz, statistici, interviuri etc.). În general raportul teorie practica este undeva intre fifty-fifty si
două treimi parte teoretică respectiv o treime parte practică.
- lucrarea trebuie sa aiba minim 40 pagini A4 (inclusiv bibliografia si eventualele note de
subsol, dar nu si planse, anexe etc.)
- lucrarea trebuie sa demonstreze asimilarea unei bibliografii de specialitate, capacitate de
sinteza si focalizare, emiterea si argumentarea unei ipoteze, stăpânirea terminologiei de
specialitate, deprinderi de redactare etc.
- data fiind natura masteratului, cuprinzand atat teologie cat si asistenta sociala, si a faptului
ca dizertatia trebuie neaparat sa aiba ramificatii atat sociale cat si teologice, este de dorit ca
desi veti avea (cei mai multi) un singur coordonator, sa incercati sa consultati si pe cineva din
domeniul in care coordonatorul nu este specializat (adica, daca el este teolog, consultati si un
asistent social, iar daca este asistent social, consultati si un teolog).
c) Redactare
Lucrarea va începe cu o pagină de copertă, pe care se va scrie titlul lucrării, numele
studentului, numele şi gradul didactic al coodronatorului, sesiunea de licenţă (iulie 2012). Va
urma apoi o pagină de cuprins, iar apoi textul lucrării. Pentru textul de bază al lucrării se va
folosi fontul Times New Roman, mărimea 12, spaţiat la 1,5, iar pentru notele de subsol
mărimea 10. Referinţele bibliografice pe parcursul lucrării sunt obligatorii şi pot să apară în
textul propriuzis (autor, an, pagină) sau ca note de subsol, conform precizărilor de mai jos
 Cărţi: Numele şi prenumele autorului, (anul publicării) Titlul cărţii (cu caractere
italice), Editura: Oraşul publicării, paginile. Exemplu, Popescu, Ioan (2006), Practici
în asistenţa socială, Mirton: Timisoara, pag. 214-217.
 Articole într-un volum: Autorul articolului (anul publicării), „Titlul articolului (în
ghilimele”, în Nume editor/coordonator volum, Titlul volumului (italice), Editura:
Oraşul publicării, paginile. Exemplu: Petrescu, Mihai (2006), „Asistenţa socială a
vârstnicilor”, în Ioan Popescu şi Petre Filipescu (editori), Tendinţe noi în asistenţa
socială:, Editura UVT: Timisoara, pag. 20-37.
 Articole în reviste/jurnale: Autorul articolului (anul publicării), „Titlul articolului (în
ghilimele)”, în Numele revistei (italice), Nr. revistei (anul apariţiei), pagini. Exemplu:
Mihăilescu, Avram (2006),, „Alcoolismul la tineri”, Jurnalul Bănăţean, Nr. 35 pag.
44-57.
 În cazul utilizării notelor de subsol








o Prima trimitere la o lucrare: Se includ informaţiile bibliografice complete
(conform precizărilor de mai sus).
o Trimiterile ulterioare la lucrarea respectivă: Numele de familie (anul
publicării), pagina. Exemplu: Popescu (2005), pag.15.
În cazul utilizării referinţelor bibliografice în text
o Se scrie în paranteză numele de familie al autorului, urmat de anul publicării şi
de pagină. Exemplu: (Ionescu, 2011, pag. 33).
Articole/Materiale de pe internet: Nume şi prenume autor (dacă este menţionat),
„Titlu lucrare/Material (în ghilimele)”, adresa de internet, data accesării materialului
respectiv. Exemplu: Ungureanu, Vasile, „Legislaţia asistenţei sociale”, http:...,
(22.03.2007)
Atenţie la plagiat! În decursul lucrării, se vor da trimiteri la bibliografie nu numai
când se citează direct (caz în care textul se reproduce exact şi se pune în ghilimele) ci
şi atunci când se prezintă în propriile cuvinte idei sau informaţii preluate dintr-o
anume sursă.
Bibliografia finală: La sfârşitul lucrării va exista o listă bibliografică ce include toate
materialele menţionate în decursul lucrării, în ordinea alfabetică a numelui de familie a
autorilor.

d) Susţinere
- sustinerea lucrarii va dura in jur de 10-15 minute, la care se poate adauga aprox. 5
minute pt intrebari
- sustinerea este indicat sa fie cat mai creativa, în format PowerPoint
- nota minima de promovare a disertaţiei este 7.

