Graficul de elaborare a livrabilelor pentru semestrul alocat elaborării Proiectului de licenţă/Lucrării de disertaţie
Saptămâna
Conţinut livrabile
Introducere + Elaborarea planului de lucru şi a propunearii de abordare a subiectului
‐ Motivaţia alegerii temei /importanţa pentru domeniul de studiu
‐ Descrierea obiectivelor părţii practice/aplicative a lucrării
‐ Planul de lucru / Propunerea de cuprins
Prezentarea stadiului actual al cercetării în domeniul temei abordate + Referinte bibliografice
‐ Fundamentarea importanţei temei susţinută de referinţe bibliografice,Ex: legislaţie/ standarde/
convenţii/ regulamente
‐ Sinteza stadiului actual al cercetării susţinută de citări şi referinţe bibliografice relevante
‐ Evidenţierea necesitătii prezentei cercetări, rezultate din studiul literaturii de specialitate.
Motivaţia cercetării
‐ Introducerea întrebării de cercetare din secţiunea practică sau aplicativă a lucrării
Secţiunea practică sau aplicativă a lucrării
‐ Formularea întrebării de cercetare si Descrierea metodei pentru colectarea/analiza datelor.
Metodologia cercetării
‐ Originalitatea în abordare/ soluţie/ analiză. Relevanţa soluţiei/metodei pentru a răspunde
întrebării de cercetare
‐ Prezentarea şi analiza datelor (grafice, tabele, figure, model matematic)
‐ Evidenţierea rezultatelor obţinute
Concluzii + Definitivarea lucrării
‐ Pertinenţa concluziilor şi corelarea cu secţiunea practică sau aplicativă a lucrării, cu rezultatele
cercetării
‐ Precizarea contribuţiei proprii
Intâlnire dedicată pregătirii lucrării pentru printare şi întocmirii prezentării
‐ Coordonare şi verificare a formatului word al lucrării, pentru printare
‐ Coordonare şi verificare a modului de întocmire a prezentării
Coordonare pentru uploadarea lucrării pe platforma de campus http://campus.cmu‐edu.eu/
Cu cel putin 30 de zile înainte de data stabilită pentru începerea sesiunii de licenţă/disertaţie vor
fi încărcate următoarele documente:
1. lucrarea în întregime (un singur document) şi 2. capitolul ce reprezintă contribuţia proprie
Notă: Platforma de campus se va închide la orele 24.00 ale zilei sus menţionate
Exemplu. Sesiune 10‐15 iulie 2017, Deadline upoadare lucrare + contributie proprie: 10 iunie
2017, ora 24.00 GMT
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