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CAPITOLUL 1 
 

ETAPE ALE ELABORĂRII UNEI  
LUCRĂRI DE DIPLOMĂ 

 
 

1.1. Nivele calitative ale lucrărilor de diplomă  
 

Orice cercetare ştiinţifică se înscrie inevitabil într-un context 
intelectual şi socio-cultural, astfel încât obiectul cercetării, oricare 
ar fi, este abordat în lumina unei teorii existente pe care cercetarea 
în curs o poate îmbogăţi, modifica sau chiar înlocui cu alta. Această 
teorie de fundal este cadrul care conferă semnificaţie conceptelor 
utilizate pentru cercetarea obiectului studiat. Stabilirea acestui refe-
renţial teoretic impune cercetării ştiinţifice să înceapă cu o reflecţie 
exploratorie asupra temei date. Această reflecţie conduce la for-
mularea unei probleme de plecare şi a ipotezei de soluţionare a ei, 
operaţii care reprezintă intrarea în procesul parcurgerii fazelor de 
creare a lucrării vizate, faze obligatorii şi atunci când este vorba de 
alcătuirea de lucrări destinate să încoroneze încheierea unor 
cicluri de studii universitare, prin obţinerea unor diplome de licenţă, 
de master sau de doctor, sau să finalizeze absolvirea unor stagii 
de formare profesională superioară.  

În legătură cu aceste cicluri sau stagii, precizăm că, prin docu-
mente oficiale recente, autorităţile române au modificat diviziunea 
tradiţională dintre învăţământul universitar, şi cel postuniversitar şi 
le-au disociat riguros şi relativ clar. Societatea românească benefi-
ciază în continuare de servicii de formare iniţială şi continuă de 
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nivel atât universitar, cât şi postuniversitar. În nivelul universitar de 
învăţământ sunt incluse trei cicluri de studii succesive: I – de licenţă; 
II – de masterat; III – de doctorat24, admiterea în fiecare din ultimele 
două fiind condiţionată de obţinerea diplomei de absolvire a ciclului 
precedent. Astfel, învăţământul universitar din ţara noastră capătă 
cu adevărat forma unei piramide, în care fiecare trecere la un ciclu 
superior presupune scăderea atât a numărului instituţiilor autorizate 
să organizeze respectivul ciclu, cât şi a numărului populaţiei de 
cursanţi şi de conducători ai lor. Forma piramidală a sistemului învă-
ţământului universitar implică de asemenea ideea de selectivitate, 
în sensul că nu toţi licenţiaţii devin masteranzi şi nu toţi posesorii 
titlului de master devin doctoranzi, precum şi, aspect tot atât de 
important, nu toţi candidaţii admişi reuşesc să absolve respectivul 
ciclu. Esenţial din punctul de vedere al prezentei lucrări este faptul 
că fiecare din cele trei cicluri care compun învăţământul de nivel 
universitar se încheie cu elaborarea şi susţinerea publică a unei 
lucrări ştiinţifice scrise, care are nume distinct: la ciclul I – lucrare 
de licenţă, la ciclul II – disertaţie, iar la ciclul III – teză de doctorat. 

La nivelul postuniversitar se plasează cicluri de studii aprofun-
date, de înaltă formare ştiinţifică şi profesională, precum şi progra-
mele de cercetare postdoctorală, cu o durată de doi ani, introduse 
prin ordin al ministrului, începând cu anul universitar 2005-2006. 

Cum lucrarea de faţă se adresează celor care, având de 
încheiat asemenea cicluri de studii universitare sau postuniver-
sitare, trebuie să prezinte o lucrare scrisă, numită adesea în 
continuare, generic, lucrare sau teză, şi cum un mare număr dintre 
aceştia sunt mai mult sau mai puţin debutanţi în cercetarea 
ştiinţifică, scopul lucrării este iniţierea lor în procesul complicat de 
concepere, redactare şi susţinere a respectivelor teze, cu convin-
gerea nedezminţită că un om informat face cât doi25.  

                                                 
24 Astfel, sigla învăţământului superior românesc devine LMD. 
25 Un homme averti en vaut deux, zic francezii. 
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1.2. Faze ale procesului de creare a lucrării  
 

Se admite că, în general, cercetarea ştiinţifică necesară pentru 
elaborarea unei lucrări de diplomă este decompozabilă în etape 
sau faze precum: 

 alegerea subiectului şi a problematicii; 
 alcătuirea unui prim plan, provizoriu; 
 cercetarea propriu-zisă (în bibliotecă, în laborator sau pe teren); 
 prima redactare; 
 cercetări complementare necesare; 
 o nouă redactare;  
 corectarea; 
 redactarea definitivă; 
 stabilirea listei bibliografice; 
 alcătuirea cuprinsului/tablei de materii; 
 elaborarea indexului şi alcătuirea anexelor (dacă este cazul); 
 autoevaluarea lucrării; 
 susţinerea orală. 

1.3. Alegerea subiectului; alte modalităţi de 
stabilire a subiectului 
 

Prima etapă a elaborării unei lucrări ştiinţifice este aşadar 
stabilirea subiectului de cercetare, operaţie care constă fie în 
alegerea lui liberă de către viitorul autor, sub rezerva acceptării 
acelui subiect de către profesorul îndrumător, profesor care va fi 
numit, în continuare, conducătorul lucrării, fie prin încredinţarea unui 
subiect de către profesor şi acceptarea lui de către student. De 
obicei, se urmează calea de mijloc, care constă în alegerea subiec-
tului din liste de teme stabilite de către catedre sau conducătorii de 
lucrări; relativa limitare a libertăţii de opţiune care s-ar imputa acestui 
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mod de a proceda poate fi larg compensată prin eventuala înca-
drare a cercetării respective într-un demers de cercetare colectiv, 
precum şi de garantarea găsirii unui conducător care se va ocupa 
de cercetare mai mult decât dacă subiectul este stabilit prin liberă 
alegere. Este adevărat că face parte din experienţa tradiţională a 
multor universităţi ca profesorii să propună studenţilor subiecte ale 
lucrării de licenţă, pe care aceştia fie că le acceptă, fie că negociază 
anumite reformulări ale lor, dar este exclus ca subiectul lucrării de 
licenţă să fie impus, deşi acest lucru se produce în mod curent, 
când este vorba de lucrări de seminar sau de lucrări paralele la 
vreun curs. Căci prima condiţie pe care trebuie s-o îndeplinească 
subiectul unei lucrări pentru a putea fi realizată este să-i placă celui 
ce-l asumă, să-l intereseze, eventual să-l pasioneze. 

În cazul unei teze de doctorat, subiectul nu poate fi decât rezul-
tatul acordului încheiat între doctorand şi conducătorul lucrării. 

Situaţia în care studentul primeşte sugestia privind subiectul 
de la profesorul la care îşi alege lucrarea este analizată de filosoful 
şi scriitorul italian Umberto Eco, în cartea Come si fa una tesi di 
laurea, carte tradusă şi în limba română26. Eco arată că: 

 

în sugerarea de subiecte, profesorii pot urma două criterii diferite: a 
indica un subiect pe care îl cunosc foarte bine şi asupra căruia îl vor 
putea urmări cu uşurinţă pe student, sau a indica un subiect pe care ei 
nu-l cunosc destul şi despre care ar vrea să ştie mai mult... În ciuda 
primei impresii, acest al doilea criteriu este cel mai onest şi generos.... 
De obicei, atunci... profesorul are încredere în candidat. Şi tot de obicei îi 
spune explicit că subiectul este nou şi pentru el şi că e interesat să-l 
aprofundeze. (Umberto Eco, 2000: 51) 
 

Umberto Eco apreciază favorabil şi cazul în care profesorul, 
având de făcut o cercetare de amplă respiraţie, pentru care are 

                                                 
26 Cum se face o teză de licenţă, trad. George Popescu.  
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nevoie de foarte multe date, decide să folosească pe cei care îşi 
pregătesc licenţa ca membri ai unei echipe de cercetare. Atunci, 
afirmă el, criteriul este nu numai legitim, dar şi util din punct de 
vedere ştiinţific. 

Autorul italian învederează totodată şi „unele inconveniente 
posibile”, dintre cele mai grave fiind situaţia în care candidatul nu 
are nici un interes pentru acea cercetare. „Studentul devine, astfel, 
un fel de băiat de mingi care culege cu trudă materialul pe care 
apoi alţii îl interpretează... folosind o parte din contribuţia lui fără să 
citeze pe student... ca şi când ar fi a lor“, (op. cit.: 52). Şi Eco nu 
omite şi nu ezită să îndemne asemenea studenţi să evite să fie 
„exploataţi de către conducătorul ştiinţific“ (ibidem). 

Cum cazul ideal şi oricum cel mai complex este acela în care 
studentul recurge la libera alegere a subiectului tezei, sub rezerva 
acceptării lui de către un conducător ştiinţific, ne vom ocupa de 
metodologia determinării subiectului în aceste circumstanţe. 

 
1.4. Precauţii în alegerea subiectului 
 

Primul pas care trebuie făcut de studentul aflat într-o astfel de 
situaţie constă în compararea mijloacelor intelectuale şi tehnice de 
care dispune cu cerinţele domeniului şi ale temei vizate, adică un 
fel de comparare a ofertei cu cererea. Este vorba, pe de o parte, 
de evaluarea corectă a cunoaşterii dobândite de el asupra 
domeniului vizat, precum şi, mai ales, a aptitudinilor, a intereselor 
şi chiar a gusturilor personale, iar pe de altă parte, de explorarea, 
fie şi nesistematică, a stării de lucruri existente în respectivul 
domeniu de cunoaştere şi cu deosebire a problematicii de rezolvat, 
care se găseşte la linia de înaintare a cercetărilor în materie. În 
acest scop, trebuie să se ia cunoştinţă de cercetările recente şi, pe 
cât posibil, de cercetările în curs asupra temei avute în vedere.  
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De asemenea, trebuie evaluate oricât de sumar întinderea 
documentaţiei existente şi necesare, ca şi posibilităţile de acces la 
arhivele sau bibliotecile care o deţin, precum şi, când este cazul, la 
aparatura de laborator, sau de calcul, necesară pentru verificarea 
ipotezelor, acces pe care, în general, numai conducătorul lucrării îl 
poate evalua şi garanta.  

 
1.5. Determinarea ideii directoare a cercetării 
 

Această explorare, mai degrabă complexă şi expeditivă decât 
aprofundată, va permite alegerea subiectului în cunoştinţă de 
cauză şi formularea unei idei de plecare, în acelaşi timp interesantă 
şi realizabilă. Un sfat util în acest sens oferă tânărului cercetător 
autorul francez François Dépelteau (2000: 110), prin îndemnul de 
a încheia explorarea sa formulând în scris subiectul cercetării pe 
care vrea s-o întreprindă, sub forma de întrebare de plecare, 
întrebare care devine „firul conducător al lucrării şi care delimi-
tează întinderea cercetării şi evită astfel o împotmolire descurajantă, 
o risipă de energie şi o pierdere de timp”.  

Numită şi „problemă de cercetare” sau „idee directoare” a 
cercetării, problema de plecare este definită în moduri variate, 
dar convergente, enumerate de acelaşi autor (op. cit.: 111)27. 
                                                 
27 „... o problemă de cercetare este considerată ca fiind un decalaj sau o 
lacună de acoperit în domeniul cunoştinţelor noastre, între ceea ce ştim şi 
ceea ce ar trebui sau ar fi de dorit să ştim despre realitate. Problema se 
exprimă printr-un sentiment de ignoranţă şi prin dorinţa de a cunoaşte...” 
(Jacques Chevrier). „O problemă de cercetare este o întrebare explicită 
relativă la un domeniu pe care  dorim să-l explorăm, în vederea obţinerii de 
noi informaţii” (Marie-Fabienne Fortin); [...] ideea directoare este „enunţul 
scopului cercetării, sub forma unei întrebări de plecare, prin care cercetătorul 
încearcă să exprime cât mai exact posibil ce caută să ştie, să elucideze, să 
înţeleagă mai bine” (Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt); ideea direc-
toare este „enunţul scopului cercetării, sub forma unei întrebări, implicând 
posibilitatea unei investigaţii în vederea găsirii unui răspuns” (Maurice Angers).    
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Alţi autori o numesc mai simplu „problemă principală”. Michel 
Beaud (2006 : 58 - 59 passim), consideră că:  

 

Ea este la fel de indispensabilă pentru autorul unei teze ca şi cunoaş-
terea [aşa-numitului – n.n.] cap-compas pentru un navigator [...] 
Fără problemă principală nu există teză bună... Problema principală 
trebuie să fie crucială, centrală, esenţială, în raport cu subiectul ales 
[...] În căutarea problemei principale, vegheaţi ca ea să nu fie alături 
de subiect, nici decalată, îndepărtată, în raport cu el.  

Se înţelege că o bună idee directoare nu se poate formula 
bătând din palme, ci, cum arată Dépelteau (2000: 114), „trebuie 
îndelung gândit la ea, reformulată de mai multe ori, dată să fie citită 
şi recitită de mai multe persoane, pentru a vedea dacă ele înţeleg clar 
despre ce se intenţionează să se scrie”. Ultima şi cea mai impor-
tantă asemenea persoană va fi, desigur, conducătorul lucrării. 

Este nevoie de un efort susţinut, de o adevărată muncă de 
pre-cercetare pentru a alege subiectul şi a formula ideea lui direc-
toare. Răbdarea şi tenacitatea investite în căutarea lor vor fi răsplă-
tite prin facilitarea cercetării propriu-zise. În schimb, lipsa ideii direc-
toare comportă riscul de a se căuta la întâmplare şi de a se rătăci 
drumul. În plus, o bună formulare a subiectului şi a ideii de plecare 
conţine totdeauna o promisiune de originalitate a cercetării. 

 
1.6. Condiţiile unui subiect bun 
 

Între cerinţele imperative pentru găsirea unui subiect de cercetare 
convenabil este ca acesta să fie determinat, delimitat în modul cel 
mai riguros. În funcţie de disciplină, precizarea subiectului poate fi 
făcută în sens spaţial şi/sau temporal şi în toate cazurile ea trebuie  
să fie de ordin conceptual. Să admitem că se asumă ca subiect 
Integrarea europeană; trebuie precizat dacă fenomenul este vizat sub 
aspect geografic sau istoric şi, mai ales, despre ce fel de integrare va 
fi vorba: politică, economică, juridică, religioasă, ştiinţifico-tehnică, 
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culturală. Aceeaşi cerinţă de precizie se impune unui subiect ca 
Incidenţa cutremurelor de pământ asupra clădirilor, putându-se 
restrânge subiectul numai la cutremurele de adâncime, să zicem, sau 
numai la clădirile cu structură de beton armat. Uneori este necesar să 
se precizeze şi aspectele aflate în amonte sau în aval de subiectul 
ales, aspecte în legătură cu care sau, spre diferenţă de care, va fi 
tratat subiectul vizat.  

În această privinţă, a sferei subiectului, cerinţa principală ar fi 
ca acesta să nu fie nici prea vast, dar nici prea îngust, ci dimen-
sionat în raport cu gradul de dificultate a disciplinei şi cu timpul 
reglementar alocat pentru elaborarea lucrării. Este adevărat, însă, 
că aceste două riscuri contrare privind întinderea subiectului, de a 
fi prea larg sau prea îngust, nu sunt nici la fel de greu, nici la fel de 
important de evitat, întrucât în cercetare este oarecum la fel ca în 
croitorie: din mare se poate face mic, operaţia inversă fiind aproape 
imposibilă. În plus, ceea ce depăşeşte subiectul ales poate fi valori-
ficat sau în note explicative sau, mai convenabil, rezervat pentru 
lucrări viitoare. Oricum, însă, nu trebuie confundat „îngust” cu 
„restrâns”. Un subiect restrâns permite cercetarea lui în profun-
zime, în timp ce o lucrare al cărei subiect este prea vast riscă să 
fie calificată ca neterminată sau superficială. Este o constatare 
frecventă că o lucrare bună are aproape totdeauna un subiect 
restrâns, bine circumscris. În plus, un asemenea subiect pune pe 
autorul lucrării la adăpost de reproşul de a nu fi scris ceea ce nu 
şi-a propus să trateze.  

Oricât de interesant şi de promiţător ar fi un subiect, pentru a 
putea fi ales el trebuie să fie, totodată, fezabil în raport cu posibilităţile 
subiective şi obiective şi disponibil, în sensul că nu este dat în lucru sau 
că n-a fost tratat recent. În această ultimă privinţă, este indicată 
evitarea cu grijă a subiectelor „uzate“, prea des repetate, pentru că ele 
obturează posibilitatea realizării unei contribuţii personale. La stabilirea 
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caracterului de „nedisponibil” sau de „uzat” al unui subiect poate fi utilă 
consultarea fişierului central de teze din marile biblioteci universitare, 
dar ultimul cuvânt în această privinţă îl are conducătorul ştiinţific.  

În concluzie, un subiect interesant şi bine formulat asigură atât 
tonusul susţinut al activităţii autorului, cât şi cantitatea şi calitatea 
sprijinului conducătorului lucrării. 
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