
SPECIALITATEA DE BAZĂ - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Departamentul gestionar al specialităţii: 
Institutul de Romanistică 

CERINŢE LEGATE DE LUCRAREA DE LICENŢĂ ŞI EXAMENUL DE 

ABSOLVIRE 

LUCRAREA DE LICENŢĂ 

Cerinţe legate de formă:  

– Lucrarea de licenţă trebuie prezentată în formă tipărită şi electronică, fără spaţiu de rânduri, 
într-o dimensiune de 75.000 de caractere. În această dimensiune nu se calculează decât 
paginile-text propriu-zise, fără pagina-titlu, cuprins, bibliografie etc.  

– Limba lucrării este limba specialităţii respective. Cu acordul responsabilului pentru 

specialitate, lucrarea de licenţă se poate prezenta şi în altă limbă. 

Cerinţe legate de conţinut: 

– Tema lucrării de licenţă trebuie aleasă din temele studiate la specialitatea respectivă. 

– Prin lucrarea de licenţă studenţii trebuie să ateste că sunt capabili de sintetizarea 

cunoştinţelor dobândite, de a face faţă necesităţilor legate de munca ştiinţifică, precum de 

aplicarea la nivel înalt a procedeelor metodice şi stilistice impuse de disertaţie, în limba 
respectivă. 

– Privind caracterul lucrării, tema poate fi teoretică, sau - unde sunt posibile experimentările, 

observaţiunile (de ex. lingvistică, lingvistică aplicată etc.) - practică. 

– Se recomandă ca lucrarea de licenţă să prelucreze bibliografia recentă (şi dacă e cazul, mai 
veche) a temei.  

Evaluarea: 

Barem de 5 grade (1-5). 

Cerinţele examenului de absolvire „MA” 

Admiterea la examenul de absolvire se face pe baza lucrării de licenţă acceptată, terminarea unităţilor 

de studiu prevăzute şi obţinerea cantităţii de credite obligatorie. 

Desfăşurarea examenului de absolvire: 

La examenul de absolvire studenţii trebuie să ateste că au însuşit cele mai importante cunoştinţe 
prevăzute de planul de instruire (cu acest scop specialitatea poate să alcătuiască o listă cu subiecte 

care să conţină referinţe bibliografice). În cazul în care specialitatea nu prevede examen anual, în 

cadrul examenului de absolvire se constată dacă exprimarea orală a studenţilor corespunde cerinţelor 

examenului de limbă superior de tip C2.  Cunoştinţele evaluate de examenul oral cuprind temele 

ştiinţei reprezentate de lucrarea de licenţă.   

Examenul de absolvire constă din următoarele părţi: 
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1) Prezentarea lucrării de licenţă (maximum 10 minute): candidatul evidenţiază importanţa temei 

studiate în lucrarea de licenţă, contextul ştiinţific al aceleia, metoda de cercetare aplicată, cele mai 
importante rezultate. 

2) Susţinerea lucrării de licenţă: candidatul răspunde la întrebările pe care le pune oponentul lucrării 

de licenţă în referatul scris; la fel, şi membrii comisiei pot să pună întrebări.  

3) Întrebări legate de tema lucrării de licenţă: pentru definirea mai exactă a tematicii, studentul 
prezentat la examenul de absolvire trebuie să stabilească, în consens cu coordonatorul lucrării, 

acele tematici (cărţi de specialitate, surse), din care se va pregăti. Acestea trebuie să fie aprobate 
de către profesorul oponent al lucrării. 

 

Evaluarea examenului de absolvire:  

Comisia examenului de absolvire evaluează, separat, pe un barem de cinci grade, cele trei părţi ale 
examenului; nota finală se va compune din media acestor note. 

Alte informaţii legate de examenul de absolvire: lista de subiecte, bibliografie pentru 
pregătire: 

1. Relaţii lexicografice maghiaro-române 

2. Formarea romanului românesc modern 

3. Originea limbii române şi a lexicului românesc 

4. Relaţii maghiaro-române literare şi culturale de la renaştere până la 
epoca postmodernă 

5. Capitole din istoria poeziei şi prozei româneşti din secolele 19-20. 

 

Bibliografie:  

Nicolae Manolescu, Istoria critică a litaraturii române, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2008. 

George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, 1941. 

Gramatica limbii române, coord. Gherghe Chivu, Editura Academei Române, 2008. 

Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa română, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998. 

Miskolczy Ambrus, A magyarországi románok története, Lucidus Kiadó, Budapest, 2007. 

 

Calificativul diplomei: 

Calificarea diplomei se compune din media notelor primite pentru lucrarea de licenţă şi la examenul 
de absolvire.  

 


