Cerin ele fa de REFERATUL ŞTIIN IFIC
pentru admitere la doctorat
Referatul ştiinţific este o lucrare de dimensiuni mici sau medii care cuprinde studiul unui fenomen sau
proces social, economic, fizic sau de alta natură, întocmit pe baza unor cercetări bibliografice, a unor studii
cazuistice sau experimentale. Un referat ştiinţific trebuie sa cuprindă următoarele părţi:
1. Titlul referatului;
2. Cuprinsul;
3. Introducerea;
4. Tratarea temei abordate, cuprinzînd următoarele subdiviziuni:
 stadiul actual al cercetărilor din domeniul din care face parte tema abordată;
 metodologia de cercetare folosită pentru realizarea temei, infrastructura şi echipamentele tehnice
aferente cercetării, dacă este cazul;
 dezvoltarea studiului temei abordate;
5. Concluziile, opiniile personale şi direcţii ulterioare posibile de cercetare referitoare la tema
abordata;
6. Referinţe bibliografice.
Titlul trebuie ales astfel încît să informeze cat mai exact asupra conţinutului lucrării respective. Acesta
trebuie să atragă atenţia, sa sugereze conţinutul şi domeniul de aplicare al lucrării. Un titlu trebuie să
descrie cît mai adecvat conţinutul, în cuvinte cît mai puţine (10-15 cuvinte).
În Cuprins sunt fixate următoarele elemente, indispensabile structurii unei lucrări ştiinţifice:
- Introducere (preliminariile);
- Părţi;
- Capitole;
- Subcapitole şi paragrafe. Toate acestea sunt fixate şi precizate prin paginare. În unele
lucrări cuprinsul este plasat imediat după pagina de titlu, uneori după nota introductivă, alteori la sfîrşitul
lucrării, după concluzii.
În Introducere se vor menţiona importanţa şi actualitatea problemei cercetate, sursele şi metodele de
informare şi documentare, stadiul la care a ajuns cercetarea în domeniul respectiv, metodele principale de
cercetare, şi rezultatele semnificative obţinute.
Cuprinsul, constituie partea cea mai importanta a unui referat ştiinţific. Este partea cea mai amplă, de
aceea trebuie să fie foarte bine structurată, astfel încît să evidenţieze contribuţiile originale ale autorului la
cercetarea respectiva. Subdiviziunile acestei părţi pot avea dimensiuni diferite, de la cîteva paragrafe la mai
multe capitole. Ideile fiecărei subdiviziuni trebuie bine înlănţuite pentru a descrie clar ceea ce se doreşte a
fi comunicat cititorului.
Stadiul actual al cercet rilor legate de tema abordat , este prima subdiviziune a tratării temei şi
constituie un studiu critic al rezultatelor cercetărilor efectuate şi comunicate pînă la momentul respectiv.
Acesta se întocmeşte în urma unei cercetări bibliografice. Se întocmeşte trecînd în revistă lucrările
studiate, de obicei în ordine cronologică sau în altă ordine, adoptată de cel care întocmeşte studiul. În urma

Studiului critic al bibliografiei rezultă stadiul în care se găseşte domeniul sau tematica abordată, modul în
care sunt elucidate problemele specifice cuprinse în acestea, cît de clare sunt toate aspectele legate de
tema şi care sunt problemele care au rămas nestudiate, care nu sunt pe deplin elucidate sau care au fost
tratate necorespunzător. Este foarte important acest ultim aspect, deoarece acesta furnizează motivaţia
pentru abordarea temei.
Metodologia folosita pentru realizarea cercet rii, constituie a doua subdiviziune a tratării temei de
cercetare. În această parte a lucrării se descrie modul cum se dezvoltă cercetarea, metodele generale şi
specifice utilizate. Aceste metode generale de investigare ştiinţifică se folosesc separat sau în combinaţie,
în funcţie de necesităţile de cercetare ale temei abordate.
Dezvoltarea studiului temei, este subdiviziunea centrală a tratării, aceasta cuprinzînd descrierea modului
în care s-au desfăşurat cercetările, ce rezultate parţiale şi finale s-au obţinut, cum sunt acestea în
comparaţie cu ce există în literatura studiată, ce aduce nou tema pe domeniul ştiinţific în care se
încadrează, ce probleme sau aspecte din natură sau societate rezolvă. Această parte trebuie însoţită de
argumente ştiinţifice pentru orice afirmaţie sau ipoteza emisă, punînd aceste argumente în contextul datelor
existente în literatură în domeniul respectiv. Indiferent de tema abordată, de metodologia folosită, această
parte a lucrării trebuie să cuprindă datele pe care cercetătorul doreşte să le comunice mediului ştiinţific
căruia i se adresează, punînd în evidenţă contribuţiile sale la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul respectiv,
oricît ar fi acestea de modeste. Această parte este bine să fie însoţită de scheme, tabele, diagrame, care
vor sugera şi acurateţea cu care a fost abordat studiul şi competenţa ştiinţifică a cercetătorului.
Concluziile, opiniile personale referitoare la tema abordat , reprezintă o parte foarte importantă a unui
referat. Această parte trebuie să fie elaborată concis, clar şi punctual.
Referin e bibliografice, reprezintă ultima parte a oricărei lucrări ştiinţifice şi respectiv a referatului ştiinţific.
În această parte se trec în ordine alfabetică numele autorilor, lucrările studiate în faza de documentare şi
utilizate în elaborarea referatului. În afară de această listă, în mod frecvent se folosesc notele de subsol,
care apar în cazurile în care trebuie citate fragmente de text din lucrările studiate pentru a întări sau a
clarifica o idee, sau pentru a cita un anumit autor într-un context oarecare. În aceste cazuri în locul unde ar
trebui să apară citatul sau numele autorului se pune un asterisc sau dacă vor fi mai multe astfel de
referinţe, un număr şi în subsolul paginii, de obicei cu alte caractere de scris, se trec citatele respective.
Utilizarea cuvintelor cheie. Cuvintele cheie caracterizează cel mai bine procesele abordate în lucrare,
metodele folosite în cercetare, rezultatele deosebite obţinute. Aceste cuvinte nu trebuie să fie în număr
mare, dar suficient pentru atingerea scopului utilizării lor, caracterizarea generală şi individualizarea lucrării,
fiind în general între 3 şi 5 cuvinte. De obicei acestea se înscriu după titlul referatului.
Cerin e de tehnoredactare:
Textul va fi scris cu caractere – Times New Roman; 12 pt; interval – 1,5; Paper size: A4 210 x 297 mm,
Margins: top – 15 mm, bottom – 20 mm, left – 20 mm, right – 20 mm, alineat – 100 mm. Elementele grafice
(tabele şi figuri) se vor plasa, nemijlocit, după referinţa respectivă în text. Toate elementele, obligatoriu,
sunt însoţite de denumire şi număr de ordine (deasupra tabelului, sub figură), sursă şi, după
necesitate, informaţie
suplimentară: note,
legendă
(sub
element).
Referinţele bibliografice se plasează în ordine alfabetică (Nume, iniţiala prenumelui, titlu, editură, an,
pagini – Times New Roman, 12, Alignment left).

În text se pot indica trimiteri bibliografice (de ex., [5])
Volumul referatului nu va depăși 25 de pagini și nu va fi mai mic de 15 pagini, inclusiv:
Foaia de titlu
Cuprinsul
Introducere - 1 pag
Conţinutul de baza 15-20 pag
Concluzii - 1 pag.
Bibliografia - 1 pag

[Foaia de titlu – Model]
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