METODOLOGIE PRIVIND VERIFICAREA ORIGINALITĂŢII
LUCRĂRILOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI DE MASTER
LA UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ
Art. 1. Prezenta metodologie are la bază Legea Educaţiei Naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Ordinul Ministrului Educaţiei, în vigoare, privind Metodologia cadru de
organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă şi disertaţie, precum şi Standardele Specifice
ARACIS, pentru programele de studii din domeniile de licenţă şi master.
Art. 2. Finalizarea studiilor de licenţă şi de master în cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj
se realizează prin examen de licenţă/disertaţie.
Art. 3.În vederea finalizării studiilor de licenţă şi de master, studenţii trebuie să întocmească o lucrare
de licenţă, respectiv de disertaţie.
Art. 4. Lucrările de licenţă, respectiv de disertaţie trebuie să aibă un conţinut original. Procentul de
similitudine acceptat în cadrul Universităţii Europeană "Drăgan" din Lugoj este de maxim 30%.
Art. 5. Înscrierea la examenul de licenţă/disertaţie este condiţionată de obţinerea de către student a
unui Raport de originalitate care să nu depăşească procentul de similitudine maxim admis.
Art. 6. Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj utilizează pentru verificarea originalităţii lucrărilor
de licenţă/disertaţie platforma "Plagiarism Detector" pusă la dispoziţia studenţilor în mod gratuit.
Art. 7. Coordonatorul ştiinţific al lucrării de licenţă, respectiv de disertaţie răspunde de originalitatea
lucrării alături de student.
Art. 8. Coordonatorul ştiinţific al lucrării de licenţă, respectiv de disertaţie analizează atât conţinutul,
cât şi forma finală a lucrării, întocmind un "Referat de evaluare privind constatarea originalităţii
lucrării de licenţă/disertaţie" (Anexa 1). La baza acestui Referat se regăseşte lucrarea de licenţă,
respectiv de disertaţie, precum şi Raportul de originalitate obţinut ca urmare a verificării lucrării
respective cu softul licenţiat "Plagiarism Detector".
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Art. 9. Toate lucrările de licenţă, respectiv de disertaţie înscrise la Secretariatele Facultăţilor de
Ştiinţe Economice şi Drept, în vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor de licenţă şi
masterat vor fi depuse şi în format electronic (pe CD/DVD). Acestea se vor încărca într-o arhivă
electronică, în fişiere separate (în format .doc sau .docx) a căror denumire va fi formată din numele
studentului, iniţiala tatălui şi prenumele studentului (Nume_Initiala_Prenume). Fişierele cu lucrările
studenţilor, împreună cu un fişier ce va conţine un tabel cu datele de identificare ale lucrărilor
respective (titlul, autorul, tipul lucrării - licenţă/disertaţie, coordonatorul ştiinţific) vor fi grupate în
foldere separate corespunzătoare fiecărui program de studiu în pArte şi denumite ca atare.
Art. 10. Realizarea arhivei electronice cu lucrările de licenţă şi disertaţie susţinute într-un an
universitar la un program de studiu revine în sarcina secretarului fiecărei comisii de licenţă/disertaţie
în pArte, care va preda această arhivă pe suport electronic (CD/DVD), la finalul examenului de
licenţă/disertaţie, directorului Departamentului de Cercetare Ştiinţifică şi Proiecte Economice din
cadrul UED Lugoj pe bază de proces - verbal (semnat de preşedintele comisiei de licenţă/disertaţie şi
secretarul acestei comisii).
Art. 11. Nu este permisă sub nicio formă comercializarea de lucrări ştiinţifice în scopul falsificării de
către student a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, respectiv de disertaţie.

Rector,
Conf. univ. dr. Dumitru CORNEAN

Prezenta Metodologie a fost aprobată de către Senatului universitar al Universității Europene
"Drăgan" din Lugoj prin Hotărârea nr. 38 din 18.12.2017 , în ședința din data de 18.12.2017.

Președinte Senatul Universitar,

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ
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Anexa 1

REFERAT DE EVALUARE
privind constatarea originalităţii lucrării de licenţă/disertaţie

Titlul lucrării:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Autorul: ___________________________________________________________________________
(nume, iniţiala tatălui şi prenumele)
Coordonator ştiinţific: ________________________________________________________________
(grad didactic, nume şi prenume)
Programul de studii: __________________________________________________________________

Raportul de originalitate generat de programul antiplagiat utilizat indică următorul procent de
similitudine: ____________________
În urma evaluării procentului de similitudine, apreciez că lucrarea menţionată îndeplineşte criteriile
ştiinţifice privind originalitatea conţinutului său, precum şi condiţiile de formă şi de fond pentru a fi
ADMISĂ în vederea susţinerii în sesiunea de licenţă/disertaţie din_____________________________
Propun susţinerea lucrării în faţa Comisiei de licenţă/disertaţie.

Data: _______________________

Coordonator ştiinţific: ______________________________________________
(gradul didactic, numele și prenumele, semnătură)
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