
 
 

 

 

 

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ DE SPECIALITATE (PROIECTE) 

Anul universitar 2021-2022 

Anul II Semestrul II 

 

Cercetarea științifică de specialitate (proiecte) face parte dintre disciplinele înscrise în planul de 

învățământ, nota obținută în cadrul colocviului reprezentând condiție de promovare în anul superior (este 

prevăzută cu 5 puncte credit), fiind luată în considerare în calculul mediei anuale.  

 

Activitatea de cercetare științifică a masteranzilor vizează atingerea următoarelor obiective: 

▪ Dezvoltarea capacităţii de a elabora un proiect de cercetare constând într-o lucrare ştiinţifică, pe 

baza cunoştinţelor dobândite la disciplinele studiate în cadrul programului de masterat 

Administrarea Afacerilor în Turism 

▪ Dezvoltarea de către masteranzi a deprinderilor privind cercetarea ştiinţifică fundamentală şi 

aplicativă 

▪ Dezvoltarea capacităţii de diseminare a rezultatelor cercetărilor (de a susţine şi argumenta 

conţinutul unei lucrări ştiinţifice) 

▪ Dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

 

Proiectul de cercetare ştiinţifică de specialitate trebuie să fie elaborat pe tematica disciplinelor 

studiate în primele două semestre ale programului de masterat Administrarea Afacerilor în Turism. 

Lucrarea de cercetare ştiinţifică va fi realizată de un singur autor. 

Cerințe obligatorii privind redactarea proiectului de cercetare științifică de specialitate 1 

 

1. Structura proiectului 

▪ Rezumat în limba engleză (maxim 10 rânduri) 

▪ Cuvinte cheie (5-7 cuvinte) 

▪ Conținut științific (8-10 pagini) 

▪ Concluzii (1-2 pagini) 

▪ Bibliografie 

2. Cerințe de tehnoredactare 



 
 

 

 

 

▪ Redactarea lucrării se va realiza în limba română, cu diacritice, numărul paginii fiind scris 

centrat în josul paginii 

▪ Lucrarea se va scrie pe format A4 cu marginile jos/sus 2,5 cm, marginile stânga/dreapta 2,5 cm 

▪ Fontul utilizat va fi Times New Roman mărime 12, spaţiat normal, la un 1,5 rânduri 

▪ Pagina de titlu va fi redactată conform modelului din anexa 1 

▪ Pe prima pagină trebuie să apară cuprinsul lucrării, paginat 

▪ Bibliografia va conține minim 10 lucrări din literatura de specialitate și va fi ordonată după 

numele primului autor. Bibliografia va conține obligatoriu și surse internet care se vor preciza 

prin adresa completă a paginii web 

▪ La notele de subol și la sursele citate în cadrul proiectului se vor preciza numele autorului, 

inițiala prenumelui, titlul lucrării, editura, locul, anul apariției și pagina/ intervalul paginilor 

 

3. Criterii de evaluare a proiectului de cercetareștiințifică 

▪ Originalitate 

▪ Fundamentarea științifică a temei 

▪ Coerența în expunere 

 

Obligațiile masteranzilor din anul II: 

▪ să-și însușească problematica privind conținutul activității de cercetare științifică de specialitate 

▪ să elaboreze o lucrare științifică, redactată sub forma unui articol științific (respectând 

instrucțiunile prezentate anterior)  

▪ să predea lucrarea comisiei de specialitate în forma printată și pe suport electronic 

 

Programarea colocviului de Cercetare științifică de specialitate (proiecte)  va fi postată pe la 

avizierul Facultății de Economia Turismului Intern și Internațional și pe site-ul universității la secțiunea 

dedicată.  

Masteranzii  care nu se vor prezenta la colocviul de Cercetare științifică de specialitate (proiecte), 

vor susține examenul în sesiunea de restanțe cu plata taxelor aferente. 

 

     DECAN, 

 

 



 
 

 

 

 

                       ANEXA 1 

 

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ 

FACULTATEA DE ECONOMIA TURISMULUI INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 

MASTERAT: ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Titlul lucrării de cercetare științifică de 

specialitate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: 

 Nume, inițiala tatălui, prenume...... 

 Grupa...... 

 Anul II AAT     
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