
 

Prezentarea licentei, disertatiei/ lucrarii de diploma 

La finalul ultimului an de facultate, te asteapta un mare hop: lucrarea de diploma. Pe langa 
intocmirea sa, care este un proces anevoios, la fel de stresanta este si sustinerea lucrarii. 
Aceasta conteaza, adesea, mai mult decat continutul propriu-zis al licentei ori disertatiei 
tale, prin urmare, este esential sa te pregatesti de sustinere asa cum trebuie. 

Pregateste-te temeinic pentru a-ti susține lucrarea de diploma! Iata in randurile urmatoare, 
ce poti sa faci pentru a impresiona comisia de evaluare la sustinerea lucrarii de diploma! 

 

  

Aspecte foarte importante 

- Lucrarea de diploma, in format electronic       
Tot mai multe institutii de invatamant superior le cer studentilor in ani terminali sa inmaneze 
lucrarea de licenta/disertatie comisiei de evaluare si in format electronic, pe un CD. Aceasta 
este o masura preventiva, menita sa detecteze eventualele plagieri. Pentru a nu avea parte de 
neplaceri in momentul sustinerii lucrarii (sau pentru a nu risca sa nu fii primit deloc 
in licenta!), verifica-ti licenta/disertatia de mai multe ori (citatele, bibliografia, etc.), cat si 
CD-ul pe care urmeaza sa il inmanezi, astfel incat sa fii sigur ca functioneaza si ca membrii 
comisiei vor avea acces la documentul tau fara niciun fel de probleme.         
- Pregateste-ti discursul             
Repetitia este mama invataturii – aceasta zicala iti este cunoscuta inca din primii ani de 
scoala si ramane valabila toata viata. Pentru a reusi sa impresionezi comisia de evaluare si sa 
iti sustii lucrarea de licenta ori de disertatie cu succes, este important sa iti intocmesti 
discursul dinainte si sa iti cunosti foarte bine lucrarea.           
In mod cert, membrii comisiei iti vor pune si ei intrebari, pornind de la informatia pe care le-
o oferi. Insa, atata timp cat tu stii deja ce ai de spus si care sunt punctele esentiale ale lucrarii 
tale de diploma, lucrurile nu au de ce sa mearga prost.  



 
- Nu uita de hand-out-uri            
Adesea, profesorul coordonator al lucrarii tale de licenta ori disertatie iti va recomanda sa 
intocmesti o serie de materiale care sa rezume continutul lucrarii si pe care sa le inmanezi 
comisiei de evaluare. Tine minte ca acestea nu trebuie sa ofere informatii foarte detaliate, ci 
sa accentueze ceea ce este mai important in lucrarea ta. Intocmeste-le cu grija si revizuieste-le 
inainte de ziua sustinerii lucrarii de diploma.  
- Realizează o prezentare Power Point  
Daca hand-out-urile nu sunt necesare, atunci te vei confrunta cu nevoia de a intocmi o 
prezentare in Power Point a lucrarii tale de licenta/disertatie. Asigura-te ca aceasta este 
succinta si la obiect, ca ofera informatii relevante si, o data ce te afli in fata comisiei de 
evaluare, ca nu citesti cuvant cu cuvant ce ai scris in ea (in acest caz, iti este utila pregatirea 
prealabila a discursului)!   
De asemenea, nu uita de tehnologia de care ai nevoie pentru a sustine prezentarea Power 
Point: fa rost de un laptop (sau foloseste-l pe al tau, daca ai) si, eventual, si de un video 
proiector. Verifica functionalitatea amandurora inainte de ziua sustinerii lucrarii de diploma, 
pentru a nu avea surprize neplacute. 

- Prezentarea lucrarii de licenta ori disertatie in PPT 

 Regula de bază: O prezentare bună este o combinaţie reuşită între slide-uri şi povestea lor 
exprimată ORAL şi nescrisă pe slide-uri. 

De ce? 

-  Ce se poate spune nu apare pe slide; ce nu se poate povesti (grafice, tabele scheme, cifre) 
va fi pe slide. 

Prezentarea lucrării de licenţă/ disertaţie trebuie să se încadreze în 5-6 minute MAXIM. 

Se vorbeşte rar, clar şi tare. 

Ce se prezintă PE SLIDE? 

-  Se prezintă studiul de caz şi nu partea teoretică. Evident teoria trebuie învăţată pentru că 
este mare probabilitate de a vi se adresa întrebări de acolo. 

- La multe comisii se precizează faptul că studenţii sunt rugaţi să prezinte studiul de caz şi 
întrebările comisiei vor fi din teorie. 

Pe slide-uri vor fi grafice, scheme (unele din lucrare, altele se pot face special pentru PPT). 
Pentru comentariile “ataşate” veţi folosicapacitatea de a vorbi şi acele fraze nu au ce căuta pe 
slide…. 

Nu vă hazardaţi să alegeţi fonduri sau fonturi miraculoase. Fondul alb este cel mai 
odihnitor. Chiar dacă veţi alege altceva, gândiţi-vă la cei care urmăresc prezentările şi 
încercaţi să-i relaxaţi nu să-i enervaţi când vă urmăresc! 

Ca să se vadă,fontul trebuie să fie de MINIM 26 pentru text şi 40 pentru titluri! 

Cel mai bine e să fie pe un fond albastru închis cu litere albe boldate. Aşa se poate citi chiar 
dacă în sală e lumină. Literele să fie destul de mari să poată fi citite de la 10 metri. 



 

Slide-urile nu trebuie să cuprindă mult text, scrieţi doar ideile principale ale capitolului 

prezentat, pe care va trebui să le completaţi fără să citiţi de pe ecran. Cea mai proastă 

impresie posibilă o daca citeşti cuvânt cu cuvânt de pe ecran. Asta denotă lipsă de pregătire 

şi faptul că nu stăpâneşti prea bine subiectul.  
Cele 10-12-15 slide-uri pot cuprinde: 

Slide 1: Titlu, nume absolvent, indrumator, etc 

Slide 2: Cuprins (numai titlurile capitolelor) eventual motivarea alegerii temei. Cuvintele 
scrise de voi şi “ceea ce vă mână-n luptă” sunt mai importante decat citatele sforăitoare, care 
poate au mai fost citite anterior de profesorii din comisie. 

Slide 3…. 9 - 13. Analize, evoluții, studii de caz. 

Slide 14 - 15 Concluzii (nu mai mul de 3, schematic prezentate) 

Nu uitaţi: prezentarea vă reprezintă la licenţă! Pentru că în afară 
de coordonator şi de voi NIMENI nu va citi lucrarea, PREZENTAREA TREBUIE SĂ 
FIE MAI BUNĂ DECÂT LUCRAREA! 

Ar fi perfect daca la prezentare nu veţi intra cu nimic! (nici o foaie, ciornă fiţuică) Veţi 
avea calculatorul  sau ecranul pe care se proiectează ca să vă ajutaţi! Ideal ar fi sa 
intrati doar cu lucrarea. 

Sfaturi esentiale:   
- Aveti incredere in fortele proprii  
In momentul sustinerii lucrarii de diploma, un factor foarte important il constituie si 
atitudinea ta. Chiar daca este absolut normal sa ai emotii, trage aer in piept, inarmeaza-te cu 
incredere si optimism si fii pregatit sa impresionezi!  
Pont: este esential sa ai incredere in tine si, cel putin, sa dai impresia ca esti bine pregatit, dar 
nu incerca in niciun caz sa te impui in fata comisiei! Daca tu si unul dintre membrii comisiei 
de evaluare aveti opinii diferite asupra unui aspect, argumenteaza-ti parerea cu calm si 
pertinenta. Nu te enerva si nici nu incerca sa demonstrezi ca esti mai in tema decat 
interlocutorul tau (chiar daca stii ca ai dreptate si ca ai cunostinte solide despre subiectul in 
cauza).    
- Imbracati-va decent        
Prezentarea de succes a lucrarii de licenta/disertatie poate fi compromisa din start in cazul in 
care faci greseala sa nu adopti o tinuta adecvata situatiei. Daca esti baiat, un costum nu este 
deloc exagerat atunci cand te prezinti in fata comisiei de evaluare. Daca esti fata, asigura-te 
ca nu vii in blugi si adidasi: o fusta (in niciun caz foarte scurta), pantofi cu toc decenti si o 
camasa ar putea fi tinuta perfecta pentru a-ti prezenta lucrarea de diploma. 

 


