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FIŞĂ DE EVALUARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ / DISERTAŢIE 
    

Numele şi prenumele candidatului  
Titlul lucrării  

 
Coordonatorul lucrării de licenţă / 
disertaţie 

 

 
Evaluarea lucrării 

5 - Foarte bun 4 – Bun 3 – Acceptabil 2 – Slab 1 – Foarte slab 

 

Nr. crt./ 
obiective 

 5  4  3  2  1  

1. Tema Temă pertinentă 
pentru domeniu 

         Temă cu pertinenţă 
scăzută pentru 
domeniu 

2. Prezentare Subiectul acoperit 
în profunzime 

         Tratare superficială a 
subiectului 

3. Concepte, 
teorii şi 
argumentaţie 

Utilizare coerent-
analitică a 

conceptelor 

         Cunoaştere deficitară 
şi utilizare nepotrivită 
a conceptelor 

4. Întemeierea 
ipotezelor 

Întemeierea 
ipotezelor şi 
validitatea 

concluziilor 

         Introducere, tratare şi 
concluzii deficitare 

5. Cercetare Fundamentarea 
metodologică a 

cercetării  

         Lucare lipsită de 
originalitate şi 
creativitate  

6. Stil Fraze succesive şi 
fluente 

         Fraze lungi şi 
repetitive 

7. Dimensiuni Lungime potrivită a 
lucrării 

         Lucrare 
sub/supradimensională 
în raport cu subiectul 

8. Bibliografie 
şi citate 

Surse adecvate şi 
citare corectă 

         Surse 
necorespunzătoare şi 
citări incorecte, 
plagiat 

9. Gramatică Face greşeli de 
gramatică şi  
ortografie 

         Numeroase greşeli 
gramaticale şi de 
ortografie 

10. 
Tehnoredactare 

Tehnoredactare 
corectă şi estetică 

         Numeroase greşeli de 
tehnoredactare şi 
ţinută neîngrijită 

   +  +  +  +  Total.......... : 5 = 

 
    *NOTA PROPUSĂ:  

 
Data,        Semnătura coordonatorului de lucrare 

______________           ____________________ 
        * Nota propusă de coordonator poate fi acordată cu zecimale. 

** Pe verso, în conformitate cu Regulamentul de finalizare a studiilor, se va completa de către coordonator 
un text de cel puţin 6 fraze, care caracterizează contribuţia autorului şi gradul de noutate al lucrării 
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 Semnătura coordonatorului,       Data, 
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