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Ref.: Monitorizarea activităţii 
de elaborare a proiectelor 
 (tezelor) de licenţă / masterat 
 
  Prin proiectele (tezele) de licenţă / masterat se dezvoltă şi se evaluează 
competenţele absolvenţilor universităţii de a efectua cercetări, de a aplica 
cunoştinţele teoretice în procesul de elaborare a unor soluţii practice specifice 
domeniilor de formare profesională sau de realizare a soluţiilor de caz. 

În acest context, elaborarea proiectelor (tezelor) de licenţă / masterat,  
calitatea lor sunt extrem de importante, în care scop este necesară o monitorizare 
permanentă şi eficientă din partea conducătorilor de proiecte/teze şi a catedrelor de 
specialitate. 

Această monitorizare va pune o piedică serioasă practicii de compilare şi 
plagiere a proiectelor (tezelor) de licenţă/masterat, de extindere a comercializării 
lor, fenomene despre care atenţionează Ministerul Educaţiei în scrisoarea sa din 
23.01.2012 nr.03/14-34,  adresată instituţiilor de învăţământ. 

Pornind de la cele expuse şi în scopul eficientizării procesului de elaborare a 
proiectelor (tezelor) de licenţă / masterat 
 

ORDON: 
1. A introduce 3 evaluări curente obligatorii realizate pe parcursul perioadei de 

elaborare a proiectelor (tezelor) de licenţă / masterat, în cadrul cărora vor fi 
evaluate respectiv 30, 70 şi 100 % din volumul total al acestora, studentul fiind 
apreciat cu note în bază de analiză a îndeplinirii activităţii planificate în graficul 
calendaristic respectiv. 

2. A stabili următoarea modalitate de evaluare curentă a elaborării proiectelor 
(tezelor) de licenţă / masterat; 

- Conducătorii, împreună cu studenţii, pe parcursul primei săptămâni a 
perioadei de proiectare determină caietul de sarcini pentru elaborarea 
proiectelor (tezelor) de licenţă / masterat şi graficele calendaristice 
respective, care se semnează de către conducător şi student, şi se 
aprobă de către şeful catedrei de specialitate; 

- Şefii de catedră stabilesc orarul de desfăşurare a evaluărilor curente, 
coordonează cu decanatele facultăţilor sălile de studii respective, 



desemnează componenţa comisiilor de evaluare a proiectelor (tezelor) 
de licenţă / masterat cu includerea în ele a cel puţin două cadre 
didactice în fiecare, inclusiv conducătorul proiectului, repartizează 
studenţii pentru evaluările respective în comisiile desemnate; 

- în zilele respective conform orarului, studenţii prezintă comisiilor 
rezultatele obţinute la elaborarea proiectelor (tezelor) de licenţă / 
masterat în perioada supusă evaluării, acestea stabilesc gradul de 
îndeplinire a graficului calendaristic şi calitatea lucrărilor îndeplinite, 
oferă consultaţii privind desfăşurarea în continuare a activităţilor 
corespunzătoare; 

- comisiile prezintă şefilor de catedră succinte rapoarte privind mersul 
proiectării în ansamblu, observaţii particulare referitor la studenţii 
care nu se încadrează în termenii stabiliţi şi propuneri de măsuri 
compensatoare.  

3. În scopul excluderii fenomenului de plagiere, comisiile nominalizate vor 
determina aportul personal al studenţilor în elaborarea proiectelor (tezelor) de 
licenţă/ masterat, se vor documenta cu respectarea executării la fiecare etapă a 
cotelor - parte respective ale proiectării, cu calitatea acesteia. 

4. Rezultatele evaluării (pe etape) a activităţii de elaborare a proiectelor (tezelor) 
de licenţă/ masterat se vor include în fişe respective, care se vor elibera 
comisiilor constituite (structura fişei se anexează). 

5. Nota finală pentru proiectare se va calcula ca media ponderată a notelor pentru 
evaluările curente şi va fi ca parte componentă cu ponderea de 0,25 în nota de 
apreciere a proiectelor (tezelor) de licenţă / masterat la etapa susţinerii lor.  

6. Studenţii cu nota medie mai mică de 5 pentru evaluările curente a proiectării nu 
se vor admite la susţinerea proiectelor (tezelor) de licenţă / masterat şi se vor 
exmatricula pentru nereuşită, proiectarea fiind repetată în următorul an de studii 
cu temă nouă. 

7. La şedinţele de catedră sistematic se vor examina informaţiile comisiilor 
privind mersul proiectării, respectării de către studenţi a termenilor stabiliţi 
pentru prezentarea spre evaluare a proiectelor, calităţii lor şi se vor elabora 
măsurile de rigoare pentru eficientizarea activităţilor respective. 

8. Ordinul se va aduce la cunoştinţă decanilor facultăţilor, şefilor de catedră, 
conducătorilor proiectelor (tezelor) de licenţă / masterat şi studenţilor. 

9. Prezentul ordin se pune în aplicare la data semnării lui. 
10. Controlul executării prezentului ordin se impune dlui P.Todos, prim-prorector. 
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Rector, academician 


