ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
FACULTATEA ȘTIINȚA ȘI INGINERIA ALIMENTELOR
www.ugal.ro, www.sia.ugal.ro

I.

CERINŢE REDACTARE LUCRARE DIPLOMĂ

Proiectul de Diplomă este structurat pe capitole şi include următoarele elemente
obligatorii:
Copertă – informaţiile care trebuie să apară pe coperta Proiectului de Diplomă sunt
prezentate în Anexa 1;
Pagina de titlu – informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a Proiectului
de Diplomă sunt prezentate în Anexa 2. De asemenea, absolvenţii pot descărca de
pe site-ul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor şablonul pentru redactarea
paginii de titlu
Declaraţie standard – Proiectul de Diplomă va conţine o declaraţie pe propria
răspundere a absolventului, datată şi semnată în original, din care să rezulte că
lucrarea îi aparţine, nu a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată. Conţinutul
declaraţiei este prezentat în Anexa 3, iar şablonul poate fi descărcat de pe site-ul
Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria alimentelor
Cuprins – Proiectul de Diplomă va avea un cuprins care să conţină cel puţin titlurile
tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol (a se
vedea exemplul din Anexa 4). Partea documentară a proiectului nu va fi
numerotată.
Citări în text – se recomandă citarea titlurilor bibliografice în format Autor (an)
și/sau Autor și colab. (an).
Lista figurilor şi lista tabelelor – în cazul în care Proiectul de Diplomă conţine
figuri (imagini, grafice) şi/sau tabele, acestea vor fi prezentate, imediat după cuprins,
sub forma unor liste (separat pentru figuri şi tabele) care conţin numele fiecărui
element şi numărul paginii la care se află acesta (a se vedea exemplul din Anexa 5);
Anexe– acestea apar într-o secţiune separată, care nu se numerotează ca şi capitol.
Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. Anexele se
numerotează crescător;
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Bibliografie – acesta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor surselor
de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea Proiectului de Diplomă.
Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol al lucrării.

II. CERINŢE PRIVIND TEHNOREDACTAREA
Format: A4 (Page Setup -> Paper).
Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page
Setup -> Margins): stânga: 2,5 cm; dreapta: 2 cm; sus: 2 cm; jos: 2 cm.
Spaţiere între rânduri - textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linii
(Format- >Paragraph->Line spacing-> 1,5 lines). –
Alinierea textului în cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale
va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified).
Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman sau Arial, cu
dimensiunea de 12 puncte, utilizând diacriticele specifice limbii române.
Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu,
până la ultima pagină a lucrării, dar numărul paginii apare doar începând cu
Introducerea. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii, centrat.
Antetul paginii - apare începând cu introducerea şi va conţine numele absolventului
(în stânga) şi titlul lucrării sau capitolului (în dreapta).
Tabele – tabelele se numerotează cu 2 cifre, prima reprezentând numărul capitolului,
iar cea de a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv. Fiecare
tabel are număr şi titlu, care se menţionează deasupra tabelului, aliniat la marginea
din dreapta.
Figuri - figurile (aici sunt incluse imagini, grafice, capturi de ecran) se numerotează
cu 2 cifre, prima reprezentând numărul capitolului, iar cea de a doua fiind numărul
figurii din capitolul respectiv; fiecare figură are număr şi titlu, care se menţionează
sub figură, centrat.
Se recomandă ca lucrarea să aibă între 80 şi 120 pagini (lucrarea de diplomă) între
60 şi 80 pagini (lucrarea de licenţă).
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Anexa 1

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR

PROIECT DE DIPLOMĂ

Coordonator ştiinţific
Titlul academic Prenume Nume
Nume Absolvent
Prenume Nume

Anul
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Anexa 2
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI
FACULTATEA ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR
VIZA FACULTĂŢII
Nr_________/________________

PROIECT DE DIPLOMĂ / LUCRARE DE DISERTAȚIE

ABSOLVENT_______________________________
SPECIALIZAREA____________________________
Forma de învăţământ_________
1. TEMA
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________DATE
INIŢIALE
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
DATA PRIMIRII TEMEI_____________________________________
TERMEN DE PREDARE A PROIECTULUI_____________________
SEMNĂTURA ABSOLVENTULUI
______________________________
DIRECTOR DEPARTAMENT
INDRUMĂTOR PROIECT

Titlul academic Prenume Nume
Titlul academic Prenume Nume

CONSULTANT Titlul academic Prenume Nume
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Anexa 3

DECLARAŢIE

Subsemnatul (a), _______________, absolvent al Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, Facultatea de
Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, specializarea ________________________________, declar pe propria
răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal privind falsul în declaraţii, că lucrarea de
licenţă/diplomă/Disertație cu titlul __________________________________________________
_______________________________________________________________ având drept coordonator
ştiinţific pe __________________________________, nu este un plagiat, fiind creaţia mea personală.
Lucrarea este scrisă de mine şi nu a mai fost prezentată niciodată la o altă facultate sau instituţie de
învăţământ superior din ţară sau străinătate.
Partea originală a lucrării nu include anexele.
Am luat la cunoştinţă faptul că, în cazul în care lucrarea va fi dovedită ca fiind plagiată, voi fi
exmatriculat (ă) sau, dacă plagiatul va fi dovedit după absolvirea lucrării de licenţă/disertație, îmi va fi
retras titlul academic obţinut.

Galaţi,
Data:___________
Absolvent :
_________________________
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Anexa 5

Lista figurilor
Figura 1.1:
Figura 1.2:
Figura 1.3:
Figura 1.4:
Figura 2.1:
Figura 2.2:

Lista tabelelor

Tabel 1.1:
Tabel 1.2:
Tabel 1.3:
Tabel 1.4:
Tabel 2.1:
Tabel 2.2:
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