REGULI LICENŢĂ – structură orientativă
Părţi componente:
• Copertă
• Foaie titlu
• Cuprins
• Cuvânt înainte (aspectele subiective ale alegerii subiectului, mulţumiri, împliniri, neîmpliniri)
• Introducere (importanţa ştiinţifică a studierii subiectului, poziţie şi localizare geografică a
spaţiului studiat, obiectivele studiului, justificarea structurării lucrării, istoricul cercetărilor,
metode de cercetare.....)
• Capitol teoretic (noţiuni, clasificări, formularea ipotezei – în funcţie de specificul temei) – dacă e
cazul
• Studiul de caz (analiza propriu-zisă)
• Concluzii şi propuneri (cele mai importante observaţii rezultate din studiul întreprins, propuneri
de optimizare a spaţiului analizat)
• Bibliografie
• Anexe (dacă este cazul)
Reguli de tehnoredactare:
• Margini de 2.5 cu excepţia left (3 cm)
• Times New Roman de 12, la 1.5, justify
• Un rând liber înainte şi după fiecare figură, foto sau tabel
• Poziţionarea figurilor şi a fotografiilor în text se face centrat (în cazul unei singure imagini) sau
alăturat (în cazul a două imagini); descrierea lor se face sub imagine, centrat, cu Times New
Roman de 10, la 1 rând; sursa sau autorul se menţionează între paranteze cu Times New Roman
de 10, la 1 rând, italic; nu uita anul!
Obs.: Poziţionarea figurilor şi fotografiilor se poate face şi necentrat, dacă optezi pentru varianta de a
le „îngropa” în text; celelalte precizări rămân valabile.

Fig.1. Abcde... (după Popescu, 1997, cu modificări)
SAU
Foto.1. Abcde... (Popescu, 2010)

•

La tabele descrierea se face deasupra, Align Left, la fel descrierea

TABEL 1. Abcde...

(sursa: Institutul Român de Statistică)

Din raţiuni estetice, propunem varianta centrării tabelelor.
Poziţionarea tabelelor se poate face şi necentrat, dacă sunt de dimensiuni mici şi optezi pentru varianta de
a le „îngropa” în text.
•
•

Toate imaginile sunt cu trimitere din text şi au border de 1
Trimiterea din text se face astfel: (fig. 1) sau (vezi fig. 1), (foto 1) sau (vezi foto 1), (tabelul 1) sau
(vezi tabelul 1); precizarea „vezi” se face atunci când figura sau tabelul se află pe altă pagină decât
cea din care s-a făcut trimiterea.
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• Se pot face note de subsol în josul paginii1
• Citările se fac direct în text, după modelul: (Popescu, 1997)
Obs.: Citarea sursei, cu precizarea paginii, se face doar atunci când se preia un fragment de text
integral dintr-o sursă (iar textul preluat îl pui între ghilimele în lucrarea ta). Exemplu: (Popescu, 1997,
p.52)
• Opţional antet
• Numerotarea paginilor se face în dreapta, sus sau jos, începând cu 3
- Imprimarea se poate face pe ambele părţi ale foii, cu precizarea că se setează mirror margins.
- Nr. recomandat de pagini = minimum 60.
- Bibliografia se ordonează alfabetic, după primul autor (pt. cărţi şi articole), urmată de webografie,
alfabetic, cu data accesării, ca în exemplul de mai jos:
Popescu, M., (2002) - Modificări globale ale mediului, Ed. Corint, Bucureşti, 225 p.
Popescu, M., (2002) - Modificări globale ale mediului, Geographica, 3: 3-9.
www.insse.ro – accesat în 27.04.2010
Alte precizări:
•
•
•
•
•

•

Documentarea fiecărui capitol (subcapitol) trebuie să fie complexă, nu dintr-o singură sursă,
ci din mai multe. Se vor folosi mai ales rezultatele cercetărilor şi observaţiilor proprii de
teren.
Pe lângă repere teoretice, fiecare capitol/subcapitol tebuie să cuprindă mai ales aspecte
concrete, la obiect, rezultate din observaţiile şi practicile personale.
Fiind vorba de Geografie, vom avea în vedere în permanenţă aspectele spaţiale. Altfel,
conţinutul multor lucrări negeografice este valoros şi seducător. Din astfel de lucrări trebuie
extrase însă cu prioriatate aspectele care pot fi orientate şi interpretate spaţial (geografic).
În lucrare trebuie să fie incluse cât mai multe hărţi, planuri, alte reprezentări spaţiale,
pentru că acestea contribuie la accentuarea caracterului geografic al lucrării, numărul
minim de materiale cartografice originale ca şi concept fiind de 3.
Pentru lucrările de geografie umană (şi nu numai), PUZ–ul şi PUG–ul sunt materiale
orientative, adesea făcute de ne-geografi. Sugerăm sa fie consultate, dar nu copiate şi
eventual interpretate din perspectivă proprie.
plagiatul este interzis şi se pedepseşte cu nepromovarea licenţei.

***
Lucrarea trebuie ORDONATĂ LOGIC şi structurată pe capitole, astfel (propunere):

Cap I. TITLUL CU MAJUSCULE, 16 Bold, centrat
Subcapitole :
1.1. Titlul cu litere mici, Bold (14)
Sub-subcapitole :
1.1.1. Titlul cu litere mici, fără Bold (14)
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exemplu notă de subsol
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Alte subtitluri :
a), b), c) Titlul cu litere mici, Bold (12)

xx Fiecare capitol începe pe o pagină nouă (nu şi subcapitolele!)
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