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ANEXA 5  REFERATUL DE APRECIERE – Cod:UMFVBT- REG/PD/12/2022 - 05  

 

REFERAT 
de apreciere a lucrării de licență  

cu titlul:             

întocmită de absolventul (a):          ,  

sub coordonarea:            

            . 

 
CRITERII DE EVALUARE 

 
1. Importanța temei și structura lucrării                    Îndeplinește criteriile de evaluare: 

- importanța şi actualitatea temei,                                                                     Da           Nu 

- încadrarea temei în preocupările internaționale, naționale şi zonale.             Da           Nu 

 

2. Conținutul științific al lucrării                               Îndeplinește criteriile de evaluare: 

- lucrarea este de tip:                                                                                          

 studiu primar (cercetare originală observaţională, experimentală sau intervenţională) 

                                                                                                                      Da           Nu 

 studiu secundar (sumarizarea studiilor primare din literatură sub forma unei analize sistematice de 

tip review sau meta-analiză)    

                                                                                                                        Da           Nu 

- complexitatea temei                                                                                        Da           Nu                                                   

 

3. Elaborarea lucrării                                                  Îndeplinește criteriile de evaluare: 

- obiectivele cercetării științifice                                   Da             Nu 

- metoda de cercetare abordată și metodologia cercetării      Da           Nu 

- claritatea redactării                                                                                          Da            Nu  

- capacitate de analiză și sinteză         Da         Nu 

 
4. Iconografia                                                            Îndeplinește criteriile de evaluare: 

- material și metodă                                      Da            Nu 

- rezultate: tabele, grafice, ilustrații         Da            Nu 

 
5. Concluzii                  Îndeplinește criteriile de evaluare: 

- claritatea formulării                                  Da            Nu 

- contribuții proprii/ elemente originale        Da            Nu 
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6. Bibliografie      Îndeplinește criteriile de evaluare: 

- amploare şi actualitate          Da            Nu 

- citare în text          Da            Nu  

 

Absolventul a realizat portofoliul de licență în conformitate cu prevederile metodologiei de elaborare și 

susținere a lucrării de licență din cadrul UMFVBT. 

Lucrarea îndeplinește condițiile științifice şi metodologice pentru a fi susţinută în față comisiei de licență. 

Nota propusă ____________ (__________________). 

 

 

Data,       Semnătura coordonatorului/-lor  științifici, 
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