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PROTOCOL ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE LICENȚĂ 

Anul academic 2017-2018  

Subsemnatul/a……………………………………………........................................................., 

student/ă în anul al III-lea / absolvent al Facultății de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii 

din Bucureşti, specializările....................................................................................................., 

declar pe proprie răspundere că mi-a fost adus la cunoştinţă calendarul de elaborare a 

proiectului de licenţă şi că mi-am asumat condiţiile, exigențele şi termenele prevăzute de 

acesta.  

Profesor coordonator: ……………………………………………………………………….. 

Titlul proiectului: ……………………………………............................................................... 

………………………………………………………………………………………….............. 

………………………………………………………………………………………………….. 

OBIECTIVE ȘI TERMENE 
Semnătura 
studentului 

Semnătura 
profesorului 
coordonator 

Obţinerea acordului unui profesor pentru coordonarea 
proiectului de licență. Candidatul va propune și va stabili 
împreună cu profesorul coordonator titlul proiectului, 
bibliografia minimală aferentă, capitolele și subcapitolele 
proiectului, precum și eșalonarea realizării acestora – 
TERMEN: 1 noiembrie 2017. 

  

Documentarea iniţială şi pregătirea bibliografiei inițiale – 
TERMEN: 15 noiembrie 2017. 

  

Prezentarea primului capitol al proiectului – TERMEN: 
15 decembrie 2017. Celelalte capitole vor fi prezentate cu 
periodicitatea impusă de coordonatorul proiectului. 

  

Prezentarea formei finale integrale a proiectului – 
TERMEN: 1 mai 2018. 

  



 

 

Revizia finală a lucrării, potrivit ultimelor observații 
formulate de coordonatorul proiectului și predarea acestuia 
coordonatorului – TERMEN: 25 mai 2015. 

  

Înscrierea la susţinerea proiectului de licență se va putea 
realiza doar cu acordul scris al coordonatorului. Susținerea 
va avea loc potrivit calendarului anului academic curent, 
aprobat de Senatul Universității din București, și va fi 
condiționată de respectarea termenelor specificate mai sus. 

  

 

Precizări suplimentare: 

1. Studenții care intenționează să-și susțină proiectul în sesiunea de licență din luna 
septembrie (sub rezerva organizării unei sesiuni de susținere în luna respectivă) vor respecta 
toate etapele și termenele precizate mai sus; forma finală a proiectului îi va fi prezentată 
profesorului coordonator până la data de 10 iulie.  

2. Studenţii care intenţionează să-şi susţină proiectul în sesiunea de iarnă (sub rezerva 
organizării unei sesiuni de susținere în perioada respectivă) vor avea discuţia iniţială cu 
profesorul coordonator (stabilirea titlului proiectului, a bibliografiei minimale aferente, a 
capitolelor și subcapitolelor proiectului, precum și eșalonarea realizării acestora) la sfârşitul celui 
de-al treilea an de studiu (luna mai). Predarea primului sau primelor capitole ale lucrării va avea 
loc la începutul lunii noiembrie, urmând ca celelalte termene să fie stabilite de comun acord cu 
profesorul coordonator. Predarea lucrării integrale va avea loc până la data de 10 decembrie. 
Lucrarea în formă finală, incluzând revizia operată după ultimele observaţii formulate de 
profesorul coordonator, îi va fi predată acestuia din urmă până la data de 10 ianuarie. 
 

Am luat la cunoștință, 

…………………………………………. 

Subsemnatul/a……………………………………………........................................................., 

îmi iau angajamentul să respect și să aplic întocmai normele deontologice ale Universității din 

București în domeniul cercetării științifice. 

Semnătura:…………………………………….... 

Data:…………………………… 

Prezentul protocol a fost încheiat astăzi,………………………………, în 2 exemplare. 


