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CERINȚE DE REDACTARE A ESEULUI 
 
 
Activitatea de elaborare a eseu-lui trebuie să reprezinte o continuare firească a activității universitare și 
de pregătire profesională a absolvenților ciclului licență. Scopul acestor lucrări este cel al finalizării ciclului 
II de studii universitare (masterat) și atingerea unor standarde de calitate în profesiunea aleasă. Pe de altă 
parte, eseul trebuie să reprezinte și să facă dovada consistentei în specializarea urmată pe parcursul anilor 
de studii.  
 
 

I. STRUCTURA ESEULUI 
După stabilirea temei candidatul trebuie să aibă în vedre elaborarea structurii sau proiectului eseului, care 
trebuie să cuprindă, în mod distinct, următoarele elemente  

• Introducere în tematica lucrării (1-2 pagini);  
• Motivația, importanța și metodologia de cercetare utilizată (1-2 pagini);  
• Structura lucrării sau succesiunea capitolelor (maxim 10 pagini); 
• Concluziile ce decurg din activitatea ce va fi desfășurată (maxim 1 pagină);  
• Repere sau referințe bibliografice cunoscute și cele care urmează să fie consultate în vederea 

documentării și elaborării lucrării.  
Opțiunea pentru acest demers se face în funcție de cercetările anterioare, bibliografia orientativă 
consultată și actualitatea temei, preocuparea sau preferința autorului pentru anumite segmente din tema 
tratată etc.  
 
 

II. NORME DE TEHNOREDACTARE  
• Fontul utilizat în redactarea conținutului va fi Times New Roman, mărime 12, spațiat la 1,5 rânduri; 
• Fontul utilizat la notele de subsol și/sau surse bibliografice va fi Times New Roman, mărime 10, 

spațiat la 1 rând;  
• Lucrarea va fi scrisă în limba română, cu diacritice și paginată centrat în subsolul paginii; 
• Prima pagină va fi redactată în structura prezentată în anexă; 
• Cuprinsul eseului trebuie să fie paginat și prezentat la începutul acestuia; 
• Bibliografia va conține minim 8 lucrări de specialitate din literatura națională și internațională și va 

fi ordonată după numele primului autor. Se vor preciza numele autorului, inițiala prenumelui, titlul 
lucrării, editura, anul apariției. Bibliografia va cuprinde obligatoriu și referințe Internet, care se vor 
preciza prin adresa completă a paginii web.  

• La notele de subsol și la sursele citate în conținutul eseului, se vor preciza numele autorului, inițiala 
prenumelui, titlul lucrării, editura, anul apariției și pagina/paginile la care se regăsește citatul sau 
referința respectivă.  
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III. CRITERII DE EVALUARE A ESEULUI  
În elaborarea proiectului se recomandă formularea de către candidat a unor idei/interpretări originale, 
care vor fi apreciate şi notate în consecinţă în procesul de evaluare a lucrării.  
În evaluarea lucrării se va ţine cont de:  

• originalitate  
• fundamentare științifică  
• coerență în exprimare și limbaj de specialitate  
• aspecte practice relevante  
• respectarea structurii de elaborare propus in prezentul documentul  

 
Recomandări şi sugestii  

• Să reprezinte o abordare ştiinţifică bazată pe studiul literaturii de specialitate, aferente tematicii 
de cercetare;  

• Să aibă în vedere o dimensionare a stadiului cunoaşterii în sfera de cercetare asumată de către 
student. În ansamblul său, lucrarea să reprezinte preponderent o abordare conceptuala a tematicii 
studiate, precum şi direcţiile de cercetare existente în aria de studiu;  

• Să prezinte concluziile generale ce pot fi identificate pe baza studiului realizat, precum şi 
perspectivele de cercetare existente.  

• Să reprezinte o abordare ştiinţifică bazată preponderent pe studii de caz relevante în domeniul de 
cercetare asumat de către licenţiat;  

• Se recomandă o abordare sistematică şi comparativă a situaţiilor existente sau potenţiale în 
domeniul de cercetare ales;  

• La nivelul acestui tip de lucrare, contribuţia licenţiatului poate fi realizată prin identificarea 
elementelor comune sau de diferenţiere a situaţiilor analizate, generând pe baza acestora ipoteze 
de cercetare, a căror argumentare faptică este necesară;  

• Lucrare bazată pe o simplă instruire a unor situaţii practice, oricât de relevante ar fi acestea, nu 
poate face dovada unei cercetări ştiinţifice, a cărei metodologie de cercetare are la baza studiul 
de caz;  

• Lucrare bazată pe analiza unei singure situaţii practice, oricât de relevantă ar fi aceasta pentru aria 
de cercetare analizată, nu poate fi încadrata în sfera unei cercetări ştiinţifice reale.  
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UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ din BUCUREȘTI  
FACULTATEA DE ”..................................” 
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT ”..................................” 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA ESEULUI 
 
 
 
 
 
Candidat: 
Nume, inițiala tatălui, Prenume 
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