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Condiții pentru elaborarea lucrării 

 

 

Structura materialului:  

- Parte introductivă  

- Parte teoretică în care se prezintă cele mai relevante teorii/dezbateri referitoare la problema avută în 

vedere 

- Parte de analiză/aplicată (studiu de caz, analiză de date secundare, comparație calitativă sau 

cantitativă, argumentare fundamentată) 1 

- Parte de concluzii și recomandări, în mod special către practicieni 

- Bibliografie: toate sursele citate trebuie să se regăsească la bibliografie. Modul de citare și de 

întocmire al bibliografiei este disponibil la http://www.rtsa.ro/508,reguli-de-citare.html  

- Anexe (dacă e cazul)  

 

 

Materialul trebuie să:  

- Aibă o structură coerentă, de la general la specific  

- Să fie analitic și explicativ, nu doar descriptiv – adică nu doar este descrisă o stare de fapt, ci este 

realizată cât de cât o analiză a acesteia  

- Să fie cât mai original în abordare  

- Să respecte drepturile de autor 

- Să aibă argumente bine concepute (nu doar realizarea unei afirmații, ci explicarea acesteia și 

ilustrarea ei). 

o ex: corupția afectează buna funcționare a statului de drept (afirmația). O trăsătură 

fundamentală a unui stat de drept funcțional este egalitatea în fața legii, iar corupția 

viciază acest principiu, unii cetățeni fiind mai egali decât alții (explicarea afirmației). Spre 

exemplu, în cazul serviciilor medicale, unii cetățeni ar putea primi un tratament superior 

calitativ dacă plătesc mită medicului.  

 
 

 

                                                 
1
 Între partea teoretică și cea practică trebuie să fie un raport de echilibru. 


