
Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice şi în utilizarea noilor tehnologii informatice 

Anul I, sem. I, 2019-2020 

Teme de cercetare 

1. Cronicarii moldoveni în istoria literaturii române 

2. Dimitrie Cantemir în istoria literaturii române 

3. Tiganiada de Ion Budai-Deleanu în istoria literaturii române 

4. Ion Heliade-Rădulescu în istoria literaturii române 

5. Dimitrie Bolintineanu în istoria literaturii române 

6. Costache Negruzzi în istoria literaturii române 

7. Gr. Alexandrescu în istoria literaturii române 

8. Vasile Alecsandri în istoria literaturii române 

9. Al. Odobescu în istoria literaturii române 

10. Nicolae Filimon în istoria literaturii române 

 

Cerinţe proiect


: 

Consultarea a minimum şapte surse bibliografice. 

Inserarea a minimum 12 trimiteri sub formă de note de subsol inserate automat, cu utilizarea, cel 

puţin o dată, a prescurtărilor op. cit., ibidem şi apud. 

Dimensiune: 8-12 pagini (fără pagina/paginile cu Bibliografia) 

 

Aspecte de tehnoredactare: 

pagină: A4, margini 2 cm; 

font+paragraf: 

titlul: Times New Roman 14, centrat+bold; fără aliniat, spaţiere after 6 pt, distanţă între rînduri 

single 

membrii echipei+specializare (pe scurt: Ro-En, Ro-Fr etc.), sub titlu: aliniere dreapta; TNR 12, 

italic, fără aliniat, fără spaţiere înainte şi după, distanţă între rînduri single 

subtitluri: aliniere stînga, TNR 12, bold, aliniat first line 1 cm, fără spaţiere înainte şi după, distanţă 

între rînduri single 

paragraf: TNR, 12, justify, aliniat first line 1 cm, fără spaţiere înainte şi după, distanţă între rînduri 

single 

notele de subsol: TNR, 10, justify, aliniat first line 0,5 cm, fără spaţiere înainte şi după, distanţă 

între rînduri single 

bibliografie (pagină separată prin page break): TNR, 12, justify, aliniat hanging 1 cm, fără spaţiere 

înainte şi după, distanţă între rînduri single. 

 

Evaluarea proiectului 

Calitatea documentării (credibilitatea şi diversitatea surselor) – 30 p. 

Calitatea (adecvarea/utilitatea) informaţiilor oferite – 30 p. 

Calitatea redactării (plan, structură, coerenţă, aparat logico-argumentativ, trimiterile, bibliografia, 

formatarea) – 40 p. 

 

ORICE FORMĂ DE PLAGIAT DETERMINĂ DESCALIFICAREA ECHIPEI!!!!  

 

                                                           


 Proiectul nu va avea pagină de gardă cu Universitatea, Facultatea etc. 


