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GHID DE ELABORARE A
LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR
2019/2020
Studenţii din anul terminal, pe parcursul acestuia, trebuie să-şi aleagă materia din
care urmează să elaboreze lucrarea de licenţă. Studenţii se vor adresa unui cadru didactic,
cu o cerere, pentru aprobarea temei. Evidenţa cererilor şi a lucrărilor aprobate se va ţine la
Secretariatul Facultății de Drept. Cererea aprobată de cadrul didactic coordonator va fi
adusă de către student la secretariat.
MODUL DE REDACTARE ŞI FORMA DE PREZENTARE:
Absolvenţii care susţin examenul de licenţă la Facultatea de Drept din cadrul
Universităţii Europene „Drăgan” din Lugoj, vor prezenta la înscriere lucrarea de licenţă
legată, culeasă pe calculator cu toate semnele diacritice, listată pe ambele feţe, format A4,
într-un exemplar și un CD cu lucrarea.
Se recomandă folosirea editorului WORD 97, 2000, XP sau 2003 cu caractere
româneşti. Pentru a avea acces la literele specifice limbii române (ă, â, î, ş, ţ) se va utiliza
fontul Times New Roman folosindu-se caractere de 16 pentru titluri şi 14 pentru text. Lucrarea
va fi redactată la 1 rând, justified.
STRUCTURA LUCRĂRII:
Lucrarea va fi împărţită în: părţi, capitole, subcapitole, paragrafe. Orice titlu se va
scrie centrat, cu majuscule, bolduit şi va fi însoţit de un simbol numeric, sau mai multe în funcţie
de gradul titlului subordonat (exemplu: Capitolul 1; Subcapitolul 1.1; Paragraful 1.1.1).
Logica titlurilor este următoarea: cuprins, introducere, capitole, concluzii, anexe, bibliografie.
Cuprinsul lucrării, pe capitole, subcapitole, pagina etc., se va pune la începutul lucrării imediat
după pagina care cuprinde titlul.
Lucrarea de diplomă va avea minim 50 de pagini şi nu trebuie să depăşească 75 de
pagini.
Înainte de pagina de titlu va fi lăsată o filă albă, care nu va fi numerotată.
Capitolul 1 trebuie să înceapă pe o pagină impară.
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Dacă lucrarea conţine şi anexe, acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării. Anexele
vor avea un titlu şi vor fi numerotate, iar trimiterile din text la anexe se vor face indicând
numărul anexei.
Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării. De regulă, titlurile bibliografice se scriu în
ordinea alfabetică a numelor autorilor, numerotându-se cu cifre arabe urmate de punct, iar
când sunt doi sau mai mulţi autori pentru lucrare, regula referitoare la ordinea alfabetică
este valabilă doar pentru primul
EXEMPLU DE SCRIERE A BIBLIOGRAFIEI:
Liviu Pop, Florin Ionuț Popa, Stelian Ioan Vidu, Curs de Drept civil. Obligațiile, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2015;
2. Francisc Deak, Lucian Mihai, Romeo Popescu, Tratat de drept civil. Contracte speciale, ed a V-a, vol. I, II,
III, IV, Editura Universul Juridic, București, 2018.

1.

*
* *
3. XXX – Revista „Dreptul”, nr. 5/2019
4. XXX – Revista „Pandectele Române”, nr. 1/2020
ELABORAREA NOTELOR DE SUBSOL:
Indicaţiile bibliografice trebuie să fie complete. Dacă în cuprinsul textului se citează
dintr-o anumită lucrare în domeniu, la sfârşitul citatului se va marca cu o cifră amplasată ca
indice superior, iar la subsol, la cifra corespunzătoare, va fi indicată lucrarea la care se face
referire. Toate notele menţionate pe o pagină trebuie să se regăsească în subsolul paginii
respective.
De exemplu: ............. 1.
Dacă din aceeaşi lucrare va mai fi citat un text pe aceeaşi pagină, la subsol va fi
trecut în dreptul cifrei corespunzătoare, doar Ibidem şi numărul paginii din lucrarea citată,
astfel: .............2.
Dacă aceeaşi operă va fi citată în cuprinsul lucrării pe o altă pagină, la subsol se va
trece astfel:
A se vedea, I. Deleanu, op. cit., p.309.
Dacă de acelaşi autor se citează o altă lucrare deja indicată, supra, la următoarea
trimitere se trece astfel: Idem, p. 70-72.
De asemenea, dacă se face referire la practica judiciară, hotărârile judecătoreşti vor
fi indicate cu toate datele complete şi lucrările unde au fost publicate, cu arătarea
denumirilor acestora, a editurii şi anilor de apariţie, inclusiv pagina. Pentru hotărârile
nepublicate se va arăta această împrejurare, indicându-se în paranteză cuvântul
„nepublicată”.
Totodată, în textul lucrării nu se vor folosi termeni prescurtaţi.
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REGULI ANTIPLAGIAT
Lucrarea de licență trebuie să fie originală și să respecte regulile de evitare a
plagiatului. Principalele modalități prin care poate fi evitat plagiatul sunt:
1.Menţionarea în text a autorului și a lucrării din care este preluat citatul;
2.Încadrarea citatului între ghilimele și menționarea autorului și a lucrării din care este
preluat citatul în notă de subsol;
3.Menţionarea autorului și a lucrării din care este preluat citatul la bibliografie;
4.Menţionarea sursei în cazul preluării tabelelor și a graficelor.
Exemplu de respectare a regulilor antiplagiat:
Pornind de la definiția plagiatului, din Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna
conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare:
"Plagiatul reprezintă însușirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor,
rezultatelor sau textelor unei alte persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost
obținute, prezentându-le drept creație proprie"1, este necesar ca lucrarea de licență să fie
originală și să respecte prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu completările și
modificările ulterioare, Ordinul Ministrului Educației Naționale privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și
disertație și Regulamentul propriu de organizare și desfășurare a examenului de licență la
Facultatea de Drept.
Suplimentar, regulile de evitare a plagiatului sunt disponibile și pot fi verificate la
adresa: http://www.indiana.edu/%7Ewts/pamphlets/plagiarism.shtml, reguli aplicate de
Indiana University Bloomington, universitate clasată în anul 2012 pe locul 84 în Top 500
Shanghai.
OBȚINEREA RAPORTULUI DE ORIGINALITATE
Lucrările de licență trebuie să aibă un conținut original. Procentul de similitudine
acceptat în cadrul Universității Europeană "Drăgan" din Lugoj este de maxim 30%.
Înscrierea la examenul de licență este condiționată de obținerea de către student a
unui Raport de originalitate care să nu depășească procentul de similitudine maxim admis.
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj utilizează pentru verificarea originalității
lucrărilor de licență platforma "Plagiarism Detector", pusă la dispoziția studenților în mod
gratuit pe calculatoarele universității (Laborator de Informatică, Centru de Cercetare,
Bibliotecă).
DECAN,
Lector univ. dr. Corina NEGRUȚIU
Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea științifică,
dezvoltarea tehnologică și inovare, publicată în M. Of. nr. 505 din 4 iunie 2004,
modificată și completată ulterior.
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