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REGULAMENT PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ELABORARE ȘI 

COORDONARE A LUCRĂRII DE LICENȚĂ ȘI A DISERTAȚIILOR ÎN CADRUL 

DEPARTAMENTULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ (DAS), 

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, UNIVERSITATEA 

DIN BUCUREȘTI 

  

● Numărul studenților la licență/disertație se va împărți în mod echitabil la numărul profesorilor 

coordonatori din Departamentul de Asistență Socială (DAS). La nivelul DAS se va stabili, în 

funcție de numărul studenților, un număr de lucrări de licență/disertație coordonate de fiecare 

profesor. 

● Studenții din anul III de studiu, învățământ de licență/ anul II, programe de master au dreptul 

de a-și alege online un coordonator de lucrare licență/disertație, în funcție de disponibilitatea 

numărului de locuri la coordonare lucrări de licență/disertație al acestuia, până la data de 15 

noiembrie anul în curs, alegând o temă cât mai apropiată de interesele proprii de cercetare și 

de specializarea coordonatorului de lucrare de licență/disertație. Ocuparea locurilor 

disponibile la fiecare coordonator de lucrare licență/disertație se va face în ordinea 

înscrierilor ( principiul care guvernează acceptarea coordonării lucrării de licență/disertație de 

către coordonator este “primul venit, primul servit”). 

● Studenții au obligația de a contacta coordonatorul lucrării de licență/disertație și de a-și 

definitiva alegerea temei, cât mai apropiat de interesele proprii de cercetare și de 

specializarea coordonatorului de licență/disertație, în perioada 16 noiembrie – 01 decembrie 

anul în curs, pentru sesiunea de licență/disertație din vara anului următor.  

● Studenții au obligația să respecte planul de lucru și termenele calendaristice de lucru stabilite 

împreună cu coordonatorul lucrării de licență/disertație. În cazul nerespectării acestor 

termene, coordonatorul lucrării de licență/disertație poate refuza aprobarea susținerii lucrării 

de licență/disertație. 

● Studenții au obligația de a începe lucrul la elaborarea lucrării de licență/disertație sub 

îndrumarea profesorilor coordonatori până cel târziu la data de 1 martie, anul susținerii 

licenței/disertației, pentru sesiunea din vară; în cazul nerespectării acestui termen, profesorul 

coordonator poate refuza aprobarea susținerii lucrării de licență/disertație. 

● Schimbarea profesorului coordonator, după momentul depunerii cererii de elaborare a lucrării 

de licență/disertație, se poate realiza numai în situații excepționale și numai cu acordul 

ambilor profesori coordonatori (inițial și final), prin depunerea unei cereri în acest sens către 

Directorul de Departament. Schimbarea profesorului coordonator este permisă cel mult o dată 

pentru una și aceeași sesiune, în situații justificate. Orice modificare a titlului/temei lucrării 

apărută după momentul depunerii cererii de elaborare a lucrării se poate realiza numai cu 

acordul profesorului coordonator. 
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● În procesul de elaborare a lucrării de licență/disertație, studenții întocmesc o listă scurtă de 

lucrări de specialitate relevante pentru tema aleasă, pe care o vor prezenta spre consultare 

profesorului coordonator până la data agreată cu acesta. Profesorul coordonator are obligația  

de a programa sesiuni de consultații (individuale și/sau de grup, fizic și/sau on-line, în funcție 

de situație). Studentul are obligația de a respecta atât recomandările coordonatorului, cât și 

planul de lucru stabilit de comun acord cu acesta. 

● Profesorul coordonator va verifica conținutul lucrării de licență/disertație în diferite stadii ale 

elaborării acesteia de către student, conform planului de lucru stabilit cu acesta și va face 

recomandări de îmbunătățire a conținutului, acolo unde este cazul. Studenții au obligația de a 

respecta etica academică în ceea privește originalitatea lucrărilor, conform regulamentelor 

academice în vigoare. 

● Studenții cărora conducătorul inițial le respinge lucrarea de licență/disertație ca fiind 

necorespunzătoare, își pierd dreptul de a o mai susține – cu același sau cu alt coordonator – în 

respectiva sesiune de licență/disertație. 

● Studenții care din diferite motive vor susține lucrarea de licență/disertație în sesiunea din 

septembrie au obligația de a contacta coordonatorul de lucare de licență/disertație cu cel puțin 

2 luni înainte de data programată pentru susținere 

● Studenții care din diferite motive vor susține lucrarea de licență/disertație în sesiunea din 

februarie au obligația de a contacta coordonatorul de lucare de licență/disertație cu cel puțin 3 

luni înainte de data programată pentru susținere.  

CALENDAR 2021- 2022- DATE IMPORTANTE 

➢ 15.11.2021 - termenul final pentru alegerea online a unui coordonator de lucrare de 

licență/disertație; 

➢  01.12.2021 - finalizarea alegerii temei și contactarea coordonatorului de lucrare de 

licență/disertație; 

➢ 16.11.2021 - 01.03.2022 - pornirea demersului de elaborare a lucrării de licență/disertație, în 

strânsă colaborare cu coordonatorul lucrării, pentru susținerea lucrării în sesiunea din luna 

iunie 2022; 

➢ 31.03.2022 - solicitările de coordonare a lucrării de licență/disertație trimise după această 

dată implică amânarea susținerii lucrării de licență/disertație  pentru sesiunea de 

licență/disertație din toamna anului în curs/primăvara anului următor; 

➢  iunie 2022 - depunerea lucrărilor de licență/disertație și susținerea publică; 

➢ maxim 1 iulie 2022 - contactarea unui coordonator pentru lucrarea de licență/disertație pentru 

sesiunea din septembrie 2022; în luna august cadrele didactice sunt în concediu și termenle 

pentru elaborarea lucrării de licență/disertație vor fi stabilite luând în considerarea acest 

aspect; 

➢ maxim 15 noiembrie 2022 - contactarea unui coordonator pentru lucrarea de 

licență/disertație.  


