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1. Susţinerea examenului de diplom















Finalizarea studiilor seăîncheieăcuăsus inereaăExamenului de Diplom .
Examenul de Diplom cuprinde 2 probe:
1. Probaăscrisaăpentruăevaluareaăcunoştiin elorădeăspecialitate
2. Sus inereaălucr rii de diplom
Înscrierea la Examenul de Diplom se face pe baz ă deă cerereă tipizat ,ă ceă vaă fiă
prezentat ă laă Secretariatul Facult iiă deă Horticultur ă deă c treă fiecareă absolvent
(candidat) cuăcelăpu ină15ăzileăînainteădeădataălaăcareăesteăprogramat ăîncepereaă
examenului.
Odat ăcuăfişaădeăînscriereăseădepuneăşiăLucrarea de Diplom elaborat deăc treă
absolvent, cu referatul îndrum torului ştiin ific.
Comisia va accepta doar lucr rileăcareăsuntăsemnateădeăîndrum torul ştiin ificăşiă
care corespundădinăpunctădeăvedereăştiin ificăşiăalăformei de redactare.
Comisia nuă vaă acceptaă ună num ră maiă mareă deă 5ă lucr riă deă diplom sub
îndrumareaă aceluiaşiă îndrum toră ştiin ific,ă decâtă înă cazuriă excep ionale,ă cuă
acordul decanului.
Îndrum torulăştiin ificăalălucr riiădeădiplom poateăfiăunulădinăurm toareleăcadreă
didactice:ăprofesor,ăconferen iar,ăşefădeălucr riăsauăasistentăcuătitlulădeădoctorădină
cadrul USAMV Bucureştiă careă aă desf şurată activit iă didacticeă laă specializareaă
respectiv .
Cadreleă didacticeă deă laă alteă specializ ri/facult i/universit iă şiă cercet toriiă dină
diferiteăinstitu iiădeăcercetareăpotăfiăîndrum toriădeălucr riădeă diplom numai în
cotutel ăcuăunăprofesor,ăconferen iar,ăşefădeălucr riăsauăasistentăcuătitlulădeădoctoră
dină cadrulă USAMVă Bucureştiă careă aă desf şurată activit iă didacticeă laă
specializareaărespectiv .
Lucrarea de diplom se sus ineă înă fa aă Comisiei,ă prezentareaă avândă caracteră
public.
Se recomand ăprezentareaălucr riiăîn PowerPoint într-un timp de cca. 10 minute.
Esteă indicată s ă seă prezinteă înă primulă slide titlulă lucr riiă deă diserta ie,ă numeleă
absolventuluiă şiă îndrum toruluiă ştiin ific, dup ă careă s ă seă prezinteă pe scurt






obiectivele cercet rii, localizarea în timp şiă spa iuă aă cercet rii, materialulă şiă
metoda de lucru. Prezentarea se continu ăcu rezultateleăob inute,ăeviden iindu-se
rezultateleă cuă caracteră deă originalitateă sauă inovative,ă importan aă teoretic ă şiă
practic ă aă acestora,ă concluziile şiă eventualeleă recomand riă formulateă peă bazaă
cercet rilorăşiăaăstudiilorăpropriiăetc.
Membriiăcomisieiăpotăîntrerupeăsus inereaăpentruădep şireaătimpuluiăalocat.
Dup ă încheiereaă sus inerii,ă membriiă comisiei adreseaz întreb riă candidatului,
referitoare laăcon inutulăşiăprezentareaălucr rii.
Nota de promovare pentru Examenul de Diplom este de celăpu ină6,00.
Rezultateleă seă comunic ă prină afişare,ă înă termenă deă celă multă 48ă deă oreă deă laă dataă
sus ineriiă diserta iei, la avizierul Facult iiă deă Horticultur .ă Eventualeleă contesta iiă
privind rezultatul ob inutăseădepunălaăsecretariatulăfacult iiăînătermenădeă24ădeăoreă
deălaăafişareaărezultatelorăşiăseărezolv ăînătermenădeă48ădeăoreădeălaădataăîncheieriiă
depuneriiăcontesta iilor,ădeăc treăComisia de analiză a contestaţiilor.

2. Structura Lucr riiădeăDiplom






Titlul lucr riiă deă diplom trebuieă s ă fieă concretă şiă s ă reflecte con inutulă
cercet rilorăefectuate.
Lucrarea de diplom vaăfiăstructurat ăînăconformitateăcuăcerin eleăspecificeătemei
abordate. Lucrarea va fi structurat ă peă capitoleă şiă subcapitoleă si trebuie s ă
con in :
 Cuprins
 Capitolul I Stadiulăactualăalăcunoaşteriiăînădomeniulătemeiăabordateă
 CapitolulăIIăăContribu iiăproprii
 2.1 Justificarea temei
 2.2 Obiectiveleăcercet rilor
 2.3 Materialăşiămetod
 2.4 Rezultate ob inute
 2.5 Concluzii şiărecomand ri
 Bibliografie
Cuprinsulă trebuieă s ă includ ă toateă p r ileă componenteă aleă lucr rii şiă pagina iaă
acestora.
Stadiulă actuală ală cunoaşteriiă constituieă suportulă teoretică peă careă seă bazeaz ă
lucrarea de diplom şiă vaă cuprinde un studiu asupra literaturii de specialitate
referitoareă laă temaă abordat .ă Cit rileă bibliograficeă dină textă trebuieă s ă seă
reg seasc ă laă finalulă lucr riiă înă listaă bibliografic .ă Acestă capitolă poateă con ineă



unulăsauămaiămulteăsubcapitole,ădup ăcumăconsider ăautorulăc ăesteănecesar.ă(1015 pagini)
Contribu ii proprii: 30-35 pagini
 Justificareaătemei,ăccaă½ăpag.,ăăînăcareăseăargumenteaz ăalegereaătemeiădeă
cercetare
 Obiectiveleă cercet rii, trecute succint si clar, regasite in rezultatele
obtinute, cca ½ pag;
 Material şiă metod , cuprinde dateă şiă informa iiă privindă amplasarea
experien eiă (aşezareaă geografic ,ă condi iileă pedoclimatice,ă situa iaă
economic , social ,ă prezentareaă unit iiă economiceă luat ă înă studiu etc.),
materialulă studiat,ă observa iile,ă m sur torile,ă determin rileă şiă analizeleă
efectuate, lucr rileăspecificeăaplicate,ăprelucrareaă şiăinterpretarea datelor
experimentale etc.
 Rezultatele ob inute trebuie s ă reprezinteă parteaă ceaă maiă consistent ă aă
lucr rii,ăînăcareăsunt prezentateăşiădiscutateărezultateleăob inuteădeăautoră
în urma propriilor cercet ri. Dinăaceast ăparteăvorăfiăselec ionateăceleămaiă
importanteăşiăreprezentativeăaspecteăşiărezultateăpentruăaăfiăprezentateăînă
fa aăcomisieiăînăcadrulăsus ineriiăpublice.
 Concluziileăreprezint ăpartea final ăaălucr rii,ăînăcareăseăprezint ăînămodă
sinteticăceleămaiăimportanteărezultateăob inute,ăseăeviden iaz ăvaloareaăloră
teoretic ăşiăpractic ,ăgradulălorădeăoriginalitate.
 Recomand rile se fac pe baza rezultatelor ob inuteă în urma cercet rilor
efectuateăşi prezentate în lucrare, careăpotăaveaăimportan ăaplicativ ăsauă
ştiin ific .ă
 Concluziileăşiăeventualărecomand rileăpotăfiăstructurateăpeă1-2 pagini.
 Bibliografia trebuieăs ăcuprind ătoateătitlurileădinăliteraturaădeăspecialitateă
folositeăcaăbaz ădeădocumentare,ăcareătrebuieăs ăfieămen ionateăînălimbaă
în care au fost consultate (nu vor fi traduse).

3. Redactarea Lucr riiădeăDiplom




Copertaă exterioar ă şiă ceaă interioar ă vor fi în conformitate cu modelul ataşată
acestorăinstruc iuni, urmat ădeăoăpagin ăcuătemaăproiectului.
Formatul paginii este A4,ăcuăurm toareleămargini: 3 cm stânga, 2,5 cm sus, 2 cm
dreaptaăşiă2,5 cm jos.
Paginile vor fi numerotate în partea de jos, centrat, utilizând fontul „Times New
Roman” m rimeă 10.ă Pagina iaă vaă începeă cuă num rulă 1ă laă Cuprinsă (copertaă
interioar ănuăvaăfiănumerotat ).












Fontul utilizat pentru redactarea proiectului va fi „Times New Roman 12”, cu
spa iere laăunărândăşiăjum tate.
Titlul capitolelor va fi „Times New Roman 14”, majuscule, bold, aliniat
„Centrat”.
Titlulă subcapitoleloră vaă aveaă m rimeă „Times New Roman 12”, bold,ă f r ă
majuscule, aliniat „Justify”, identat la un tab (1,25 cm).
Textulă lucr riiă vaă aveaă m rimeă „Times New Roman 12”, aliniat „Justify”, cu
paragrafe indentate la un tab (1,25 cm).
Denumirileălatineştiăaleăgenurilorăşiăspeciiloră(plante,ăinsecte,ăanimaleăetc.)ăvorăfiă
scriseăcuăitalic,ăm rimeăcorespunz toareăloculuiăundeăaparăacesteădenumiriă(titlulă
lucr rii,ătitlulăcapitolelorăsauăsubcapitolelor,ătextulăpropriu-zisăalălucr rii).
Informa iileăpreluate,ăcitateăsauăanalizateădinăsurseăbibliografice,ăvorăfiăurmateădeă
citarea între paranteze a autorilor (nume, an). Exemplu: pentru un singur autor
(Ionescu,ă2008);ădoiăautoriă(IonescuăşiăStefan,ă2007);ămaiămul iăautoriă(Ionescuă
şiăcolab.,ă2006).
Tabeleleăvorăfiăredactateădup ăcumăurmeaz :
 Deasupraătitluluiătabeluluiăseăindic ănum rulătabelului,ădeăm rimeă12,ăboldat,ă
aliniat „Dreapta”, sub forma: „Tabelul 1.1”.ă Num rulă esteă formată dină
num rulăcapitoluluiăşiănum rulătabeluluiădinăcapitolulărespectiv.
 Titlulă tabeluluiă seă scrieă deasupraă tabeluluiă (subă num rulă tabelului),ă deă
m rimeă 12,ă boldat,ă aliniată „Centrat”.ă Titlulă tabeluluiă trebuieă s ă fieă sugestivă
pentruăcon inutulăşiăstructuraătabelului.
 Textulă tabeluluiă vaă fiă deă m rimeă 12,ă aliniată „Centrat”. În tabelele cu multe
date,ă seă potă folosiă şiă fonturiă maiă ă miciă (min.ă 8),ă precumă şiă spa iereaă laă ună
rând.
 Atunci când tabelul con ine date din literatura de specialitate, la baza
tabelului seă prezint ă sursa, de m rimeă 10, aliniat „Stânga”, astfel: „Dup :
autor principal, an, pagina” sau „Sursa: autor principal, an, pagina” utilizând
„Times New Roman”.
Graficeleăşiăfigurileăvorăfiăredactateădup ăcumăurmeaz :
 Sub grafic sau figur ăseăindic ănum rulăgraficuluiăsauăfigurii,ădeăm rimeă12,ă
boldat, aliniat „Centrat”.ă Num rulă esteă formată dină num rulă capitoluluiă şiă
num rulă graficuluiă sauă aă figurii din respectivul capitol, sub forma: Figura
1.1.
 Denumirea graficului sau figurii este înăcontinureaănum rului, de m rimeă12,ă
aliniat „Centrat”.ă Denumireaă trebuieă s ă fieă sugestiv ă pentruă con inutulă şiă
structura figurii sau a graficului.
 Atunci când graficul sau figura con ine date din literatura de specialitate, la
bazaăgraficuluiăsauăfiguriiăseăprezint ă sursa, de m rimeă10, aliniat „Stânga”









(înainteă deă num ră şiă denumire),ă astfel: „Dup : autor principal, an, pagina”
sau „Sursa: autor principal, an, pagina”.
Bibliografia trebuie s ăîndeplineasc ăurm toareleăcerin e:
 Sursele bibliograficeătrebuieăs ăfie numerotate şi seătrecăînăordineăalfabetic ă
şiă cronologic ,ă începândă cuă surseleă laă careă seă poateă men ionaă numeleă
autorului,ă continuândă cuă surseleă laă careă nuă seă poateă men ionaă autorulă (de
exemplu, legisla ie,ă documenteă deă sintez ă etc.),ă situa ieă înă care, în loc de
numele autorului, se va folosi „***” şiă încheindă cuă surseleă consultate pe
Internet.
 Sursele bibliograficeălaăcareăseăpoateămen ionaăautorulăseăvorăspecificaăastfel:ă
primulă autoră vaă aveaă numeleă urmată deă ini ialaă (ini ialele)ă prenumelui,ă iară
ceilal iă autoriă voră aveaă ini ialaă (ini ialele)ă prenumeluiă urmată deă nume.ă Înă
cazul femeilor se va scrie prenumele complet. Dup ă numeleă autoruluiă
(autorilor) se scrie anulă apari ieiă urmată deă denumireaă articoluluiă şi/sauă aă
c r ii,ă edituraă şiă loculă apari ieiă (pentruă c r i),ă volumul,ă num rulă articolului,
primaăşiăultimaăpagin ăaălucr riiăcitate (pentruălucr riăştiin ifice).
 Exemplu: Ionescu D., I. Stefan, 2008. Tehnici noi de conducere
am rului. Editura Ceres,ăBucureşti.
 Surseleă bibliograficeă laă careă nuă seă poateă men ionaă autorulă seă voră specificaă
astfel: ***, anulă apari ieiă urmată deă denumireaă articoluluiă şi/sauă aă c r ii,ă
edituraăşi loculăapari ieiă(pentruăc r i)ăsauăvolumul,ănum rulăacestuia,ăprimaă
şiăultimaăpagin ăaălucr riiăcitate (pentruălucr riăştiin ifice).
 Exemplu: *** 2008, Dateă statisticeă privindă suprafe eleă cultivateă cuă
vi aădeăvie. MinisterulăAgriculturiiăşiăDezvolt riiăRurale,ăBucureşti.
 Sursele bibliografice consultate pe Internet se vor specifica prin pagina care
aăfostăconsultat .ă
 Exemplu: http://www.madr.ro/
Lucrarea de diplom areă ună num ră deă paginiă cuprinsă întreă 30ă şiă 50; aceasta
depindeădeătem ăşiădeămodulădeăabordareăaăacesteia.ă
Lucrarea de diplom trebuieăs ăfieăredactat ăcuădiacritice.ă
Lucrarea de diplom trebuie redactat f r ă greşeliă gramaticale,ă într-un limbaj
academicăimpersonal,ăcaracteristicălucr rilorădeăcercetare.ă
Seărecomand ăevitareaăabrevierilorădeăoriceăfel.
Lucrarea de diplom trebuieă legat ă corespunz tor (copertare - legareaă cuă şin ă
metalic ătipă"carte",ăcuă"şurub",ăcuăspiral de plastic etc.).
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