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DEPARTAMENTUL DE BIOLOGIE-CHIMIE.
Anexa 9

Reguli de elaborare a lucrării de disertație – domeniul BIOLOGIE
DOMENIUL BIOLOGIE
Lucrarea de disertație pentru specializările aferente domeniului Biologie trebuie să respecte
cerinţele enunţate mai jos.
Numărul minim de pagini este 20. Coperta se înfoliază. Coperta internă va avea menţionat
titlul lucrării, conform modelului anexat. Cel puţin o jumătate a conţinutului trebuie să fie
reprezentat de contribuţia personală a candidatului şi se foloseşte template-ul anexat la prezenta
metodologie. Numerotarea paginilor începe de la cuprins.
PAGE SETUP:
- Paper size: A4
- Top: 2.5 cm, Bottom: 2.5 cm
- Left: 2.5 cm, Right: 2.5 cm
- Header: 2 cm, Footer: 2 cm
1. Lucrarea se tehnoredactează folosind caractere Times New Roman 12 pt. la 1 rând, cu
alinierea textului atât la stânga cât şi la dreapta.
2. Cuprinsul lucrării apare la început.
3. Lucrarea conţine:
- o introducere în care este redat stadiul actual al cunoaşterii în domeniul abordat;
- un capitol în care sunt descrise materialele și metodele folosite;
- un capitol în care sunt prezentate şi discutate rezultatele obţinute (rezultate și discuții);
- concluzii;
- referinţe bibliografice;
- anexe (dacă este necesar acest lucru).
4. Referinţele bibliografice sunt citate alfabetic. Lista de referinţe bibliografice se întocmeşte
astfel:
a. Pentru articole din jurnale ştiinţifice

b.

c.

Exemplu:
Lopez C.M.L., Takahashi H., Yamazaki S. 2002. Plant water relations of kidney bean plants treated with NaCl and foliarly
applied glycinebetaine. J Agron Crop Sci. 188: 73–80.
Pentru cărţi
Exemplu:
Ciocârlan V. 2000. Flora ilustrată a României: Pteridophyta et Spermatophyta. ed. 2, Editura Ceres, Bucureşti. 1138 p.
Pentru capitole în cărţi ştiinţifice
Exemplu:
Tilak S.T., Pande B.N. 2005. Current trends in aeromycological research in fungi, pp. 481-510. In: Fungal Diversity and
Biotechnology. Rai M.K., Deshmukh S.K. (eds.), Scientific Publishers, Jodhpur, India.

5. Figurile şi tabelele se inseră în text, în spaţiul conform page setup-ului.
a. TABEL 1. (CAPS LOCK, 10, BOLD), titlul tabelului (10)
b. FIG. 1. (CAPS LOCK, 10, BOLD), titlul figurii (10)
Între tabele, figuri şi titlurile lor nu se lasă spaţiu, titlurile se scriu deasupra (la tabele) şi
dedesubt (la figuri).
6. Citarea în text se face după modelul:
(Tilak & Pande, 2005)
(Ciocârlan, 2000)
(Lopez et al. 2002)

Dacă sunt citări multiple, acestea se organizează după criteriul anului apariției publicațiilor.
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