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INTRODUCERE 

Practica de licenţă este o componentă esenţială a procesului de învăţământ universitar care 

presupune finisarea anilor de studii şi o condiţie de admitere la examenele de licenţă.  

 Practica de licenţă are drept scop dezvoltarea abilităţilor practice necesare şi adecvarea 

pregătirii teoretice la activitatea profesională independentă în condiţiile socio-economice reale; 

efectuarea cercetărilor, documentarea şi colectarea informaţiei pentru realizarea tezei de licenţă. 

 Prezentul curriculum este elaborat în conformitate cu: 

1. Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului 

Național de credite de Studiu (Ordinul Ministerului Educației nr. 726 din 20.09.2010); 

2. Planul–cadru pentru studii superioare (Ciclul I, Ciclul II, Studii integrate) ordinul 

Ministerului Educației nr. 455 din 03.06.2011; 

3.  Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor 

superioare de licenţă (Ordinul Ministerului  Educației nr. 84 din 15 februarie 2008); 

4. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în învăţământul 

superior elaborat de Ministerul Educaţiei (Ordinul nr.203 din 19 martie 2014) 

5. Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de practică a 

studenţilor în cadrul Universităţii de Stat B.P. Hasdeu din Cahul. 

Scopul de bază al Curriculumului constă în stabilirea cadrului de organizare şi desfăşurare 

a practicii de licenţă pentru studenţi la specialitatea Limba și literatura română (frecvență 

redusă), Limba și literatura română  și franceză, Limba și literatura română și engleză 

(învățământ la zi) din cadrul Universităţii,  punând la dispoziţie indicaţiile metodice necesare 

elaborării tezei de licenţă. 

În cadrul practicii de licenţă studenţii îşi formează/dezvoltă:   

 

Competenţe generale: 

1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de colaborare, autonomie şi 

independenţă profesională; 

2. Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a 

propriei activităţi de cercetare; 

3. Asumarea responsabilităţii etice pentru rezultatele cercetării înscrise în teza de licenţă; 

 

Competenţe specifice: 

1. Aplicarea în practică a cunoştinţelor şi a abilităţilor obţinute pe parcursul anilor de studii; 

2. Planificarea timpului şi selectarea mijloacelor necesare pentru realizarea cercetării; 

3. Proiectarea activităţii de cercetare; 

4. Identificarea, procesarea şi analiza informaţiei din diferite surse în scopul realizării 

cercetării; 

5. Utilizarea integrată a instrumentarului conceptual şi metodologic pentru explicarea, 

interpretarea şi soluţionarea unor probleme teoretice şi practice noi, în contexte mai largi 

asociate domeniului; 

6. Sintetizarea informației selectate, argumentarea celor expuse; 

7. Formularea concluziilor și a recomandărilor în urma cercetărilor întreprinse. 
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I. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PRACTICII DE LICENȚĂ 

Practica de licenţă are drept scop dezvoltarea abilităţilor practice necesare efectuării 

cercetărilor în realizarea tezei de licenţă. 

În acest sens practica de licenţă prevede atingerea următoarelor obiective: 

• documentarea şi selectarea informaţiei necesare pentru realizarea tezei de licenţă; 

• prelucrarea materialelor selectate; 

• sintetizarea și argumentarea celor expuse în teză; 

• formularea concluziilor generale și a recomandărilor; 

 

I. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PRACTICII DE LICENȚĂ 

 

Practica de licenţă se organizează în conformitate cu Planul-cadru pentru învăţământul 

superior aprobat de Ministerul Educaţiei şi, respectiv planurile de învăţământ. 

Studenţii efectuează practica de licenţă pe durata ultimelor 4 săptămâni ale semestrului 

VIII din anul 4, reprezentând 240 ore de practică. 

Pentru practica de licenţă sunt prevăzute în planul de învăţământ 8 credite (ECTS) în 

conformitate cu prevederile Planului-cadru pentru studii superioare. 

Activitatea de practică este inclusă în planul de învăţământ, este obligatorie şi constituie o 

condiţie de promovare la examenele de licenţă. 

La practica de licenţă sunt admişi studenţii care au realizat integral planul de învăţământ şi 

au acumulat numărul de credite stabilite pentru formarea profesională. 

Practica de licenţă se desfăşoară sub îndrumarea conducătorului ştiinţific desemnat de 

Catedră în corespundere cu domeniul de formare profesională şi direcţiile de cercetări teoretice 

ale Catedrei. 

La începutul perioadei de practică fiecare student va fi instruit de către conducătorul 

ştiinţific referitor la scopul şi conţinutul practicii, obligaţiile studenţilor. 

Studenţii vor desfăşură practica de licenţă în biblioteci, muzee, arhive. 

Practica de licenţă se va desfăşura conform Planului calendaristic de realizare a tezei de 

licenţă  elaborat de către conducătorul ştiinţific în comun acord cu studentul. 

 
 

 

II. OBLIGAȚIILE STUDENTULUI ÎN PERIOADA PRACTICII DE LICENȚĂ 

 

În perioada realizării practicii de licență studentul este obligat: 

 Să elaboreze, în colaborare cu conducătorul științific, planul individual de cercetare (În el se 

vor indica următoarele: subiectul tezei, titlul capitolelor și a subcapitolelor, sursele 

bibliografice utilizate); 

 Să selecteze și să analizeze, să comenteze, să interpreteze, să sintetizeze materialul necesar 

pentru elaborarea tezei; 

 Să prezinte, în termenii stabiliți, prima variantă a tezei de licență; 

 Să semneze, pe propria răspundere, Declarația de respectare a regulilor de evitare a 

plagiatului (Anexa 2);  

 Să manifeste responsabilitate în perioada realizării practicii de licență. 
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III. OBLIGAȚIILE CONDUCĂTORULUI ȘTIINȚIFIC ÎN PERIOADA PRACTICII 

DE LICENȚĂ 

 

 Să realizeaze instructajul privind organizarea şi desfăşurarea practicii de licenţă; 

 Să îndrumeze studentul la elaborarea planului tezei de licenţă; 

 Să elaboreze, împreună cu studentul practicant, planul calendaristic de realizare a tezei de 

licență 

 Să consulte studentul în orele indicate de graficul de serviciu la Catedră (de regulă, o dată pe 

săptămână); 

 Să evalueze periodic nivelul îndeplinirii obiectivelor, semnând în graficul calendaristic la 

compartimentul „Vize de executare” (Anexa 1 se atașează la începutul tezei); 

 

 

IV. EVALUAREA PRACTICII DE LICENȚĂ 

  Mersul realizării practicii de licență este permanent monitorizat de către conducătorul 

științific al tezei de licență.          

 Evaluarea practicii de licenţă se face de către conducătorul științific luând în calcul  

activitatea studentului în procesul de elaborare a tezei de licență.      

 Evaluarea finală a studentului are loc în baza respectării de către el a următoarelor 

condiții: a îndeplinirii etapelor de realizare a tezei de licență prevăzute în planul calendaristic  și 

a  respectării cerințelor indicate în Ghidul de perfectare a tezelor de licență.  

 Presusținerea tezei de licență are loc în fața comisiei, în componența căreia intră membrii 

Catedrei  - conducători științifici ai practicii de licență.      

 Nota conducătorului ştiinţific se indică în borderoul practicii de licenţă.  

 Recunoaşterea stagiului de practică se realizează prin acordarea creditelor prevăzute în 

planul de învăţământ. 
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VI. ANEXE 

Anexa 1 

UNIVERSITATEA DE STAT ,,B.P.HASDEU’’ DIN CAHUL 

FACULTATEA DE FILOLOGIE ȘI ISTORIE 

CATEDRA DE FILOLOGIE ROMÂNĂ 

 

Aprobat: 

Șef Catedră 

_________________________ 

,,_____’’_________________2015 

 

Planul calendaristic de realizare a tezei de licență 

elaborată de:_________________________________________________________ 

(nume, prenume) 

Tema tezei de 

licență:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

aprobată prin decizia Consiliului Facultății din ,,____’’_____________2015,  

proces-verbal nr._____ 

Termenul limită de prezentare  a lucrării la Catedră: ,,____’’____________2015 

 

Nr. 

d/o 

Etapele realizării tezei de licență Termen de 

realizare 

Viza de 

executare 

1. Documentarea științifică   

2. Aprobarea planului de cercetare   

3. Elaborarea proiectului de cercetare (bazei 

conceptuale) 

  

4. Selectarea metodelor de cercetare   

5. Elaborarea și prezentarea Capitolului I   

6. Elaborarea și prezentarea Capitolului II   

7. Elaborarea și prezentarea Capitolului III   

8. Prezentarea variantei inițiale a tezei de 

licență pentru susținerea preventivă 

  

9. Prezentarea variantei finale a tezei de 

licență 

  

10. Prezentarea  tezei de licență la Catedră   

11. Susținerea publică a tezei de licență   

 

Autor:______________________________________ 

(nume, prenume) 

Conducător științific:__________________________ 

(nume, prenume) 
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Anexa 2 

Declarație 

Prin prezenta declar că teza de licență, cu 

titlul:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

este scrisă de mine, nu a mai fost prezentată niciodată la o altă facultate sau instituție de 

învățământ superior din țară sau străinatate, toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet, 

sunt indicate în lucrare, cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului: 

- toate fragmentele de text reproduce exact, chiar și în traducere proprie din altă limbă, 

sunt scrise între ghilimele și dețin referința precisă a sursei; 

- reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alți autori deține referința 

precisă; 

- rezumarea ideilor altor  autori deține referința precisă la textul original. 

 

Numele, prenumele                                                         ______________________________ 

Semnătura                                                                       ______________________________ 

Data                                                                                 ______________________________ 


