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Încadrarea lucrării de disertație 

Masteratele oferite în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană 

sunt acreditate în domeniul Științe Politice (ASC, DN, RIIE, EPPPE, PEE, SD, ST, DICHA) și 

Relații Internaționale (SLA). În funcție de subiectul abordat sau de repertoriul argumentativ 

folosit, lucrările se vor raporta la cadrul conceptual din cele două domenii, demonstrând 

totodată că absolventul și-a însușit o serie de cunoștințe și de abilități specifice programului 

masteral urmat. 

Elemente esențiale în elaborarea lucrării, reflectate și în Grila de evaluare a lucrării de 

disertație: 

✓ Buna cunoaștere și înțelegere a literaturii de specialitate din domeniul general al temei 

de cercetare; 

✓ Capacitatea autorului de a interioriza și utiliza elementele argumentative specifice 

lucrărilor științifice din domeniul de studiu; 

✓ Implementarea unei metodologii clare de cercetare; 

✓ Capacitatea de a adapta cadrul conceptual ales la tema abordată; 

✓ Plus-valoarea adusă de lucrare la nivelul de cunoaștere în domeniu (elemente de 

originalitate); 

✓ Stăpânirea regulilor de redactare și de prezentare a unei lucrări științifice destinate unei 

comunități academice. 

Recomandare : Atunci când este aleasă tema lucrării de disertație, este util să fie avută în vedere 

continuarea sau dezvoltarea într-un viitor program de studii (ex. studii de doctorat). 

 

Norme de redactare 

➢ Minim 60 de pagini format A4 (aproximativ 20.000 de cuvinte), fără bibliografie și anexe; 

➢ Font - Times New Roman, dimensiunea 12; 

➢ Spațiere la 1,5 rânduri; 

➢ Margine pagină 2 cm dreapta/stânga. 



 

 

 
 

Exemplu setare margini pagină 

 

Elemente de stil și limbaj 

➢ Lucrările trebuie să respecte  normele  ortografice  curente ale Academiei Române, să fie 

redactate cu diacritice şi fără greșeli ortografice, lexicale sau gramaticale; 

➢ Lucrarea trebuie să fie redactată într-un limbaj științific specific disciplinei în care se 

încadrează tema aleasă și  să respecte toate normele de scriere academică; 

➢ Stilul trebuie să fie clar, concis și succint și trebuie evitată folosirea excesivă a parantezelor 

sau a digresiunilor. Este indicat să nu formulați fraze mai lungi de 4 rânduri; 

➢ Este de evitat stilul colocvial, precum și pe cel de tip eseistic sau jurnalistic; 

➢ În ceea ce privește exprimarea modului şi a persoanei gramaticale, se folosește fie modul 

impersonal (exemplu: “Obiectivul acestei lucrări este acela de a identifica...” ), fie persoana 

I, plural, în situații de tipul următor: „În capitolul 2 putem observa...” sau „Pe baza 

rezultatelor cercetării putem formula următoarele concluzii ...”.  

 

Codul de etică al cercetătorului – Plagiatul 

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (2009),  plagiatul reprezintă o operă  […] 

științifică a altcuiva, însușită (integral sau parțial) și prezentată drept creație personală (fără 

a cita materialul respectiv). Lucrările vor fi analizate pentru a detecta similitudini cu alte 



 

 

 
 

materiale/lucrări/documente publicate, iar în cazul în care gradul de similitudine depășește 

limitele stabilite la nivel instituțional, autorul este sancționat cu anularea examenului.  

În cazul în care lucrarea este plagiată integral, studentul nu are drept de reînscriere  la examen. 

Pentru informații suplimentare poate fi consultat Codul de Etică al SNSPA: 

http://snspa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Carta-SNSPA-2019.pdf  

  

http://snspa.ro/wp-content/uploads/2019/10/Carta-SNSPA-2019.pdf


 

 

 
 

Structura lucrării de disertație 

➢ Titlul exprimă tema centrală care urmează a fi tratată și trebuie să fie precis formulat, astfel 

încât să reflecte în mod clar conținutul care urmează să fie prezentat şi analizat în lucrare. 

➢ Introducerea (5-10% din numărul total de cuvinte ale lucrării) cuprinde argumente 

referitoare la relevanța temei alese și definește obiectivul/obiectivele științific/e ale lucrării. 

Obiectivul asumat generează întrebarea de cercetare (propoziție interogativă cu privire la 

relația dintre variabile, ex. există o relație de corelație între culoarea politică a unui șef de 

stat și politica externă a acestuia vizavi de alt stat), pe baza cărora este formulată ipoteza de 

cercetare (ipoteza este răspunsul așteptat la întrebările cercetării, ex. dacă un președinte are 

culoarea politică x este mai probabil să adopte o politică externă de tip y vizavi de statul z). 

Generarea ipotezelor este unul dintre cele mai importante elemente ale demersului de 

cercetare și delimitează caracterul științific al lucrării. Deși  este  normal ca cercetătorul 

să aștepte ca datele cercetării să-i confirme ipoteza, valoarea unei cercetări nu depinde de 

confirmarea ipotezei, ci de precizia/adecvarea folosirii metodelor de cercetare.  

➢ Cuprinsul este împărțit în capitole și subcapitole al căror element unificator este efortul 

cercetătorului de a testa ipoteza sau ipotezele de cercetare. În acest demers, autorul trebuie 

să prezinte metodologia de cercetare (chiar dacă au fost menționate elemente de metodologie 

în introducere, acestea trebuie dezvoltate în corpul lucrării). 

Metodologia de cercetare este elementul prin care se deosebește o lucrare științifică de alte 

tipuri de lucrări. Metodologia cercetării este acea secțiune a unei lucrări științifice în care 

sunt prezentate metodele utilizate în cercetare (calitative, cantitative sau mixte), precum și 

cadrul general conceptual din perspectiva căruia sunt analizate datele obținute.  

Metodologia de cercetare poate cuprinde: 

✓ delimitarea obiectului de studiu; 

✓ analiza conceptelor utilizate în lucrare; 

✓ analiza metodelor și tehnicilor de cercetare; 

✓ prezentarea motivației referitoare la alegerea respectivelor metode și a cadrului 

conceptual; 

✓ analiza raportului dintre metodele si tehnicile utilizate (procedeele de prelucrare a 

datelor si informațiilor empirice; sistemele de ordonare, de sistematizare și/sau 

corelare a acestora); 



 

 

 
 

➢ Concluziile (5-10% din numărul total de cuvinte ale lucrării) sintetizează rezultatele 

cercetării și reflectă elementele de noutate pe care le-a adus lucrarea, limitele cercetării, 

precum și direcțiile în care aceasta poate fi continuată/dezvoltată. 

 

Elemente formale legate de structura lucrării de disertație 

Structura unei lucrări de disertație din punct de vedere al ordonării formale a conținutului 

cuprinde următoarele elemente: coperta, lista abrevierilor utilizate, legende (dacă este cazul), 

lista ilustrațiilor şi a tabelelor, cuprinsul lucrării, corpul de text al lucrării, bibliografia şi 

anexele. 

➢ Coperta conține numele tipului de lucrare (disertație), numele instituției universitare, numele 

şi prenumele autorului, titlul universitar, numele şi prenumele coordonatorului lucrării. 

(Exemplu în Anexe) 

➢ Lista abrevierilor utilizate. În cazul în care există numeroase abrevieri utilizate în textul 

lucrării, se recomandă trecerea acestora pe o listă explicativă situată imediat după pagina de 

titlu şi înainte de cuprins. 

➢ Lista ilustrațiilor şi lista tabelelor. În situațiile în care corpul de text al lucrării este ilustrat 

cu diferite tipuri de prezentări grafice, imagini şi tabele, acestea vor trebui enumerate pe o 

listă, abordându-li-se câte un număr şi titlu, dispuse în categorii separate. Numerotarea 

figurilor utilizate se reia odată cu trecerea la un nou capitol al lucrării.  

Exemplu: Figura 1.1 – unde numărul 1 situat înainte de punct se referă la numărul capitolului 

în care este inserată figura respectivă, iar numărul 1 situat după punct se referă la numărul 

figurii. Dacă, de exemplu, în capitolul 3 al unei lucrări vom utiliza trei figuri (ilustrații, 

reprezentări grafice etc.), acestea vor fi prezentate astfel: Figura 3.1, Figura 3.2, Figura 3.3. 

Același principiu de prezentare formală este valabil şi în cazul utilizării de tabele. Această 

listă va fi inserată în lucrare înaintea cuprinsului, după lista abrevierilor folosite. De 

asemenea, pentru fiecare figură/tabel/prezentare grafică se va menționa numărul paginii la 

care se regăsește în corpul de text al lucrării. (Exemplu listă ilustrații/tabele în Anexe) 

➢ Cuprinsul include titlurile tuturor capitolelor şi subcapitolelor lucrării. În dreptul fiecărui 

titlu se precizează numărul paginii la care începe capitolul/subcapitolul respectiv. Titlurile 

capitolelor şi subcapitolelor sunt numerotate şi sunt ordonate pe nivele diferite. Numerotarea 

paginilor lucrării începe cu pagina introductivă. Aceeași numărătoare este continuată în 

paginile care includ bibliografia. Paginile în care sunt incluse anexele lucrării sunt 



 

 

 
 

numerotate distinct şi au fiecare câte un titlu. Lista anexelor este de asemenea inclusă în 

cuprinsul lucrării. (Exemplu cuprins în Anexe) 

 

Recomandări generale privind structurarea lucrării 

➢ Împărțirea textului pe capitole reflectă coerență şi consistență (înlănțuirea logică a 

argumentelor folosite); 

➢ Este indicat ca dimensiunea capitolelor să fie echilibrată; 

➢ Trebuie să existe o corelație între introducere și concluzii. Greșelile tipice în introducere sau 

încheiere sunt date de introducerea unor teme din lucrare, de reluarea integrală a unor idei 

sau argumente, anunțarea în introducere a unor elemente care nu se regăsesc în conținut, etc.;  

➢ Este recomandat ca odată finalizată redactarea lucrării, să fie revizuit integral textul acesteia. 

  



 

 

 
 

 

Reguli de citare 

Citarea este obligatorie atunci când se preia în text un citat dintr-o altă operă științifică, se 

parafrazează ideile respective sau se face referire la acestea.  

Deși este recomandabil să alegeți stilul de citare cel mai frecvent utilizat în revistele academice 

din aria de cercetare în care se încadrează lucrarea de disertație, alegerea stilului de citare 

rămâne la latitudinea absolventului și a coordonatorului său academic, care poate alege între 

stilurile Chicago, Harvard sau APA (cu citare în text sau în notele de subsol). Indiferent 

de stilul de citare pentru care se optează, se impune utilizarea respectivului format 

standard de citare pe parcursul întregii lucrări. 

În continuare sunt prezentate selectiv și succint stilurile de citare Chicago și Harvard, iar pentru 

informații și exemple suplimentare vă invităm să accesați linkurile asociate. 

➢ Stilul de citare Chicago 

Volum de autor: 

Citare în text: 

(Harlan 1970, 18) 

Citare în note de subsol: 

Cleveland Harlan, NATO: The Transatlantic Bargain (New York: Harper and Row, 

1970), 18 

În bibliografie (pentru citare în notă de subsol): 

Harlan, Cleveland. NATO: The Transatlantic Bargain. New York: Harper and Row, 

1970. 

În bibliografie (pentru citare în text): 

Harlan, Cleveland. 1970. NATO: The Transatlantic Bargain. New York: Harper and 

Row. 

Articol în jurnal academic 

Citare în text: 

(Waltz 2000, 42)  



 

 

 
 

Citare cu note de subsol: 

Kenneth N. Waltz,  „Structural realism after the cold war”, International Security. 

Vol.25, No.1 (Summer 2000) : 42 

În bibliografie (pentru citare în notă de subsol): 

Waltz, N., Kenneth. „Structural realism after the cold war”. International Security Vol.25, 

No.1 (Summer 2000): număr pagini 

În bibliografie (pentru citare în text): 

Waltz, N., Kenneth. 2000. „Structural realism after the cold war”. International Security 

Vol.25, No.1 (Summer 2000): număr pagini 

 

Capitol în volum colectiv: 

Citare în text: 

(Jervis 2018, 7)  

Citare în note de subsol: 

Robert Jervis, „President Trump and international relations theory”, in Chaos in the 

liberal order. The Trump presidency and international politics in the twenty-first 

century, ed. Jervis, R., Gavin, J.G., Rovner, J., Labrosse, D.N. (New York: Columbia 

University Press, 2018), 7 

În bibliografie (pentru citare în notă de subsol): 

Jervis, R., Gavin, J.G., Rovner, J., Labrosse, D.N. Chaos in the liberal order. The Trump 

presidency and international politics in the twenty-first century, New York: Columbia 

University Press, 2018 

În bibliografie (pentru citare în text): 

Jervis, R., Gavin, J.G., Rovner, J., Labrosse, D.N. ed. 2018. Chaos in the liberal order. 

The Trump presidency and international politics in the twenty-first century, New York: 

Columbia University Press 

 

 



 

 

 
 

Pagină web: 

De regulă este suficient să descrieți în text pagina web sau alte tipuri de conținut al site-ului 

(„Începând cu 1 octombrie 2020, pagina de pornire a SNSPA cuprinde și...). Dacă este necesară 

o citare mai formală, aceasta poate fi implementată ca în exemplele de mai jos. Pentru o sursă 

care nu listează o dată de publicare sau revizuire, utilizați n.d. (pentru „fără dată”) în locul 

anului și includeți o dată de acces. 

Citare în text: 

(Kleinfeld 2020) 

Citare în note de subsol: 

Rachel Kleinfeld, “Do Authoritarian or Democratic Countries Handle Pandemics 

Better?”, Carnegie Endowment for International Peace, Accessed March 31, 2020, 

https://carnegieendowment.org/2020/03/31/doauthoritarian-or-democratic-countries-

handle-pandemics-better-pub-81404  

În bibliografie (pentru citare în notă de subsol: 

Kleinfeld, Rachel. “Do Authoritarian or Democratic Countries Handle Pandemics 

Better?”. Carnegie Endowment for International Peace, 2020, Accessed March 31, 

https://carnegieendowment.org/2020/03/31/doauthoritarian-or-democratic-countries-

handle-pandemics-better-pub-81404 

În bibliografie (pentru citare în text): 

Kleinfeld, Rachel. 2020. “Do Authoritarian or Democratic Countries Handle Pandemics 

Better?”. Carnegie Endowment for International Peace, Accessed March 31, 

https://carnegieendowment.org/2020/03/31/doauthoritarian-or-democratic-countries-

handle-pandemics-better-pub-81404  

Pentru informații suplimentare și clarificări privind stilul de citare Chicago vă rugăm să 

consultați: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 

 

 

 

 

https://carnegieendowment.org/2020/03/31/doauthoritarian-or-democratic-countries-handle-pandemics-better-pub-81404
https://carnegieendowment.org/2020/03/31/doauthoritarian-or-democratic-countries-handle-pandemics-better-pub-81404
https://carnegieendowment.org/2020/03/31/doauthoritarian-or-democratic-countries-handle-pandemics-better-pub-81404
https://carnegieendowment.org/2020/03/31/doauthoritarian-or-democratic-countries-handle-pandemics-better-pub-81404
https://carnegieendowment.org/2020/03/31/doauthoritarian-or-democratic-countries-handle-pandemics-better-pub-81404
https://carnegieendowment.org/2020/03/31/doauthoritarian-or-democratic-countries-handle-pandemics-better-pub-81404
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html


 

 

 
 

➢ Stilul de citare Harvard 

Volum de autor 

Citare în text: 

Harlan (1970) este de părere că... 

Liantul care a deținut aliații mai mult sau mai puțin împreună este o înțelegere amplă, 

complexă și dinamică... (Harlan, 1970). 

În bibliografie: 

Harlan, C. (1970). NATO: The Transatlantic Bargain, New York: Harper and Row 

 

Volum colectiv 

Citare în text: 

Jervis, Gavin, Rovner și Labrosse (2018) au evidențiat...... (Wallace & Wolf 2006) 

Participarea SUA în Alianță...( Jervis, Gavin, Rovner & Labrosse 2018) 

În bibliografie: 

Jervis, R., Gavin, J.G., Rovner, J., Labrosse, D.N. (2018). Chaos in the liberal order. 

The Trump presidency and international politics in the twenty-first century, New York: 

Columbia University Press 

 

Articol științific 

Citare în text: 

Waltz (2000) consideră că politica de putere... 

Chiar dacă statul dominant are un comportament moderat, statele mai puțin puternice      

tot vor fi îngrijorate de comportamentul acestuia pe viitor...  (Waltz 2000) 

În bibliografie: 

Waltz, K.N. (2000). Structural realism after the cold war. International Security. 25(1), 

pp 

 



 

 

 
 

Raport 

Citare în text: 

Raportul Parlamentului European (2020) stipulează că ... 

Principalele amenințări cu care se confruntă Uniunea Europeană...(Parlamentul European 

2020) 

În bibliografie: 

Parlamentul European. (2020). Implementation of the Common Security and Defence 

Policy - annual report 2020, disponibil la 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0012_EN.html (Accesat 

26 Ianuarie 2021) 

 

Pagină web 

Citare în text: 

Centrul de cercetare Pew (2017) analizează variațiile.... 

Prezența militară a SUA pe continentul european... (Pew Research Center 2017) 

În bibliografie: 

Pew Research Center, (2017). U.S. active-duty military presence overseas is at its 

smallest in decades. Pew Research Center. [Accesat 27 Decembrie 2020]. Disponibil 

online:  https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/22/u-s-active-duty-military-

presence-overseas-is-at-its-smallest-in-decades/  

Pentru informații suplimentare și clarificări privind stilul de citare, vă rugăm să 

consultați: https://www.librarydevelopment.group.shef.ac.uk/referencing/harvard.html și 

https://www.citethisforme.com/harvard-referencing 

 

➢ Stilul de citare APA este o variantă a stilului Harvard, iar majoritatea convențiilor de citare 

sunt identice. O diferență importantă este la citarea surselor web, stilul APA neimpunând 

includerea datelor de acces. Pentru informații suplimentare și clarificări privind stilul 

de citare APA vă rugăm să consultați: https://apastyle.apa.org/  

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0012_EN.html
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/22/u-s-active-duty-military-presence-overseas-is-at-its-smallest-in-decades/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/22/u-s-active-duty-military-presence-overseas-is-at-its-smallest-in-decades/
https://www.librarydevelopment.group.shef.ac.uk/referencing/harvard.html
https://www.citethisforme.com/harvard-referencing
https://apastyle.apa.org/


 

 

 
 

 

Folosirea abrevierilor 

➢ Op. cit. (operă citată) – Face referire la o operă menționată anterior. Dacă același autor este 

citat cu mai multe lucrări, op.cit. face referire la cea mai recentă lucrare citată. 

Ex: Autor. Op. cit., p. 

➢ Loc. cit. (în locul citat)– Face referire la un citat care provine din același loc (aceeași pagină 

sau chiar același paragraf) ca citatul menționat anterior.  

Ex: Autor. Loc. cit. 

➢ Idem – Face referire la autorul menționat anterior. Referința trebuie în mod obligatoriu 

plasată pe poziție consecutivă în notele de subsol și/sau în bibliografie. 

Ex: Idem. Titlu. Loc: editură, an, p. 

➢ Ibidem  –  Face referire la lucrarea menționată anterior (același autor, titlu și aceeași dată de 

publicare). Referința trebuie în mod obligatoriu plasată pe poziție consecutivă în notele de 

subsol și/sau în bibliografie. 

Ex: Ibidem, p. 

➢ Apud  –  Indică o citare/idee preluată de la un alt autor. Și în acest caz, referințele privind 

respectiva idee trebuie să respecte standardele specifice stilului de citare ales. 

Ex: referința originală, p. Apud: referința citată, p. 

  



 

 

 
 

 

Biblioteca SNSPA 

Biblioteca SNSPA oferă accesul electronic, pe bază de abonament, la baze de date științifice 

full-text şi bibliometrice de renume. Ghidul de acces la resursele electronice SNSPA este 

disponibil la:  

http://snspa.ro/wp-content/uploads/2019/01/Ghid-acces-baze-de-date-

SNSPAdecembrie2018.pdf  

Catalogul electronic al resurselor disponibile în Biblioteca SNSPA este accesibil la adresa  

http://biblioteca.snspa.ro/liberty/libraryHome.do?SAMLResponse=&clientAlias=&time=&di

gest=&corporationAlias=SNSPA  

 

Biblioteca SNSPA este la dispoziția studenților, în regim online, la adresa biblioteca@snspa.ro  

Biblioteca SNSPA vă oferă posibilitatea de a verifica lucrările de licență și disertațiile în 

sistemul antiplagiat. Pentru aceasta, studenții pot transmite fișierul Word cu lucrarea finală 

(nu pot fi verificate doar capitole sau paragrafe) la adresa de email a bibliotecii si să menționeze 

următoarele: 

✓ Numele și prenumele; 

✓ Facultatea și anul de studiu; 

✓ Numele profesorului coordonator. 

 

  

http://snspa.ro/wp-content/uploads/2019/01/Ghid-acces-baze-de-date-SNSPAdecembrie2018.pdf
http://snspa.ro/wp-content/uploads/2019/01/Ghid-acces-baze-de-date-SNSPAdecembrie2018.pdf
http://biblioteca.snspa.ro/liberty/libraryHome.do?SAMLResponse=&clientAlias=&time=&digest=&corporationAlias=SNSPA
http://biblioteca.snspa.ro/liberty/libraryHome.do?SAMLResponse=&clientAlias=&time=&digest=&corporationAlias=SNSPA
mailto:biblioteca@snspa.ro


 

 

 
 

ANEXE 

EXEMPLU COPERTĂ 

 

Școala Națională de Studii Politice şi Administrative 

Facultatea de Științe Politice 

 

 

 

 

LUCRARE DE DISERTAȚIE 

TITLU 

 

 

 

 

Coordonator științific: 

Titlu academic Prenume Nume 

 

Absolvent: 

Prenume Nume 

 

București, Luna Anul 

 



 

 

 
 

 

EXEMPLU CUPRINS 

 

Introducere (5-10 % din numărul total de 

cuvinte)..................................................................................................................................... p. 

Capitolul 1..................................................................................................................................p. 

1.1. Subcapitol.................................................................................................................................p. 

1.2. Subcapitol.................................................................................................................................p. 

1.3. Subcapitol.................................................................................................................................p. 

Capitolul 2..................................................................................................................................p 

2.1. Subcapitol.......................................................................................................................... p. 

2.2. Subcapitol.......................................................................................................................... p. 

2.3. Subcapitol.......................................................................................................................... p. 

Capitolul 3.................................................................................................................................p. 

3.1. Subcapitol.......................................................................................................................... p. 

3.2. Subcapitol.......................................................................................................................... p. 

3.3. Subcapitol.......................................................................................................................... p. 

Concluzii (5-10 % din numărul total de 

cuvinte).....................................................................................................................................p. 

Bibliografie...............................................................................................................................p. 

Anexe (dacă este cazul)............................................................................................................p. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

EXEMPLU LISTĂ DE FIGURI/TABELE 

 

 

Lista figurilor 

Figura 1.1: Titlul figurii ............................................................................................. p. 
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