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În Planul de învăţământ al Facultăţii de Finanţe şi Bănci Bucureşti, în anul III, este 

prevăzută disciplina PROIECTE FINANCIAR-BANCARE. În legătură cu aceasta se fac 

următoarele precizări: 

1. Finalizarea activităţii didactice la disciplina PROIECTE FINANCIAR-BANCARE 

constă în prezentarea şi susţinerea, în sesiunea de iarnă, a unei lucrări de cercetare, realizată 

de către fiecare student pe parcursul semestrului I.  

2. Pentru a fi primit la examenul de Proiecte Financiar-Bancare, studentul trebuie să 

participe activ la activităţile de seminar, atât prin prezenţa sa fizică (minim 7 prezenţe), cât şi 

prin intervenţii în desfăşurarea seminarului. 

3. Proiectul de cercetare se constituie în prima parte a lucrării de licenţă, care, 

începând cu anul universitar 2011-2012, devine obligatorie în susţinerea examenului de 

licenţă. 

Pentru aceasta, până la data de 15 noiembrie studenţii îşi vor alege  tema de licenţă 

din lista orientativă stabilită şi adusă la cunoştinţa celor interesaţi de către conducerea 

facultăţii (listă afişată pe site-ul Facultăţii de Finanţe şi Bănci, la Avizierul Virtual, precum şi 

la Avizierul facultăţii). Constituindu-se în prima parte a lucrării de licenţă, proiectului 

financiar-bancar trebuie să i se acorde atenţia cuvenită. 

4. Procesul de alegere a temei de licenţă (şi implicit a proiectului de cercetare)  constă în 

următoarele acţiuni: 

• aducerea la cunoştinţa celor interesaţi a listei orientative cu temele de cercetare, pe 

discipline şi conducători ştiinţifici, până cel târziu la data de 15 octombrie. Precizăm că, de la caz 

la caz, studenţii pot propune şi alte teme, teme care vor fi însă validate de cadrul didactic ce 

urmează să coordoneze lucrarea; 

• alegerea de către studenţi, până la data de 15 noiembrie a unei teme din cele afişate 

sau propuse. În acest sens, fiecare student va depune la Decanat o cerere – tip (existentă la 

secretariatul facultăţii sau pe site-ul acesteia), în care va indica titlul temei şi conducătorul 

ştiinţific, cerere ce va fi avizată de către acesta din urmă; 

• aprobarea de către Decanul facultăţii a cererii depuse. 

5. Activitatea didactică la disciplina „Proiecte financiar-bancare” se va realiza cu 

respectarea conţinutului programei analitice a disciplinei, din Ghidul pentru studii universitare 



de licenţă, ciclul 2009-2012, afişat pe site-ul Universităţii Spiru Haret, Facultatea de Finanţe şi 

Bănci Bucureşti, la adresa http://www.spiruharet.ro/facultati/ghiduri.php?id=22 şi va avea în 

vedere următoarele aspecte:  

• tema de cercetare (proiectul financiar-bancar) se elaborează în semestrul I al anului 

universitar, orele de seminar constituind un prilej eficient de dezbatere  sub coordonarea cadrului 

didactic titular de seminar, a subiectelor legate de conţinutul temei de cercetare, urmând ca până 

la sfârşitul semestrului aceasta să fie definitivată. Reamintim că finalizarea proiectului (temei de 

cercetare) înseamnă elaborarea a primei părţi din lucrarea de licenţă; 

• în cadrul orelor prevăzute la disciplina „Proiecte financiar-bancare”, sub 

coordonarea titularului de seminar, studenţii îşi vor definitiva planul lucrării, vor dezbate 

unele aspecte de subiectul ales, urmând să prezinte în faţa colegilor unul – două capitole din 

lucrare. Orele de seminar se constituie într-un cvorum de dezbateri inter şi multidisciplinare, 

în care cei ce îşi prezintă capitole din proiect  îşi expun rezultatele şi, după caz, dificultăţile 

întâmpinate la elaborarea acestuia, iar colegii şi titularul de seminar evaluează critic şi 

constructiv rezultatele expuse, propunând, acolo unde este cazul şi potrivit propriilor 

cunoştinţe, soluţii pentru depăşirea dificultăţilor prezentate. Autorul poate sau nu să ţină 

cont de sugestiile primite. 

6. Proiectul de cercetare este o lucrarea amplă elaborată de studenţi, constituind, aşa 

cum menţionam, prima parte a lucrării de licenţă. Elaborarea şi dezbaterea acesteia în cadrul 

disciplinei „Proiecte financiar – bancare” urmăreşte familiarizarea studenţilor cu exigenţe 

specifice, precum: 

• cercetarea a cât mai multor surse bibliografice specifice temei alese (documentarea); 

• ordonarea ideilor culese din sursele bibliografice, precum şi a celor proprii şi 

problematizarea subiectului temei; 

• formularea de soluţii faţă de problemele identificate; 

• formularea de concluzii şi propuneri pertinente; 

• redactarea lucrării. 

O cerinţă de bază rămâne efectuarea de trimiteri bibliografice „pe pagină”, care conferă 

lucrării un caracter ştiinţific, vădind diversitatea documentării şi probitatea morală a 

autorului. Asemenea trimiteri au menirea de a arăta sursa ideilor inserate în lucrare, oferind 

coordonatorului ştiinţific posibilitatea de a delimita ideile din sursele bibliografice de ideile 

proprii ale autorului, pe această cale putându-se fixa gradul de originalitate a lucrării. 

La elaborarea temei de cercetare, studenţii vor fi îndrumaţi să întocmească grafice, să 

elaboreze planşe sugestive în legătură cu ideile formulate, să întocmească tabele cu informaţii 

statistice relevante, urmate de comentarii pertinente etc. Utilizarea de formule matematice 

care redau esenţa ideilor exprimate este, de asemenea, bine receptată de examinator. 

În acelaşi timp, indicarea bibliografiei consultate este în măsură să permită evaluarea 

gradului de cuprindere a surselor bibliografice semnificative pentru domeniul abordat. 

7. Potrivit legii educaţiei naţionale, autorul proiectului de cercetare răspunde de 

asigurarea originalităţii conţinutului acestuia (art. 143, alin. 4). De asemenea, legea 



interzice comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către 

cumpărător a calităţii de autor a unei lucrări de licenţa, de diplomă, de disertaţie sau de 

doctorat (art. 143, alin. 5). 

8. Redactarea lucrării trebuie realizată în următoarele condiţii : 

 Font : Times New Roman 

 Mărime corp literă: 12 

  Spaţiere: 1,5 rânduri. 

9. Titularul de seminar va evalua studenţii în funcţie de : 

a. conţinutul proiectului de cercetare; 

b. modul de prezentare a proiectului. Pentru a fi prezentat este necesar ca studentul 

să prezinte avizul cadrului didactic îndrumător al lucrării de licenţă. 

c. participarea activă a studentului la dezbaterile din cadrul seminarului; 

d. prezenţa la orele de seminar din timpul semestrului. 

Din conţinutul şi prezentarea proiectului trebuie să rezulte contribuţia studentului la 

cercetarea în domeniul ce face obiectul temei. În acest context, atragem atenţia că în cazul în 

care profesorul îndrumător, respectiv examinator, ajunge la concluzia că proiectul nu 

este realizat de student, acesta va fi respins. 

În cazul respingerii proiectului sau nepromovării examenului, acesta se va susţine în 

sesiunea de vară. 

10. Cadrul didactic îndrumător al lucrării de licenţă este în măsură să ofere toate 

informaţiile legate de conţinutul şi formatul acesteia şi, drept urmare, a proiectului de 

cercetare. În principiu, însă, proiectul va conţine un număr de până la 50 de pagini, ce vor 

forma conţinutul a 2-3 capitole din lucrarea de licenţă, din care este bine ca unul să aibă un 

caracter aplicativ. 
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