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Facultatea de Matematică şi Informatică 

 

Ghid de evaluare 

lucrări de licenţă - domeniul INFORMATICĂ 

 

I. Lucrarea scrisă 

Structură și conținut:         2p 

Minim 55 de pagini (font 12 UT Sans sau Calibri la un rând) 
Titlu în concordanță cu structura și conținut 
Capitole 

Introducere (motivație alegere temă în contextul actual, studiu comparativ cu aplicaţiile 
existente, prezentare succintă a capitolelor şi a aplicaţiei, enumerarea părților originale etc.) 
Secțiuni de prezentare a noţiunilor teoretice şi a tehnologiilor folosite în concordanţă cu tema 
aleasă (calitate și corectitudine în exprimare, originalitate) 
Concluzii şi perspective de dezvoltare 

Bibliografie (acoperitoare pentru tema aleasă, relevantă pentru tema aleasă și referită în text) 
Prezentare:          1p 

Calitate prezentare (conţinut slide-uri, coerenţă, cursivitate și corectitudine în exprimare, 
recomandat fără citire de pe slide-uri, încadrare în timpul alocat) 

 
II. Aplicaţia practică 

Complexitate și calitate aplicație soft       2p 
Menționare domeniu de aplicabilitate, utilizare 
Analiză și proiectare 
Securitate (unde este cazul) 
Medii și limbaje de programare (principii respectate, calitatea codului) 
Tehnologii actuale (în concordanţă cu tema aleasă, motivarea alegerii lor) 
Testare şi validare 
Interfață intuitivă (user friendly) 
Contribuții personale (orginalitate) 

Demo aplicaţie (flux operațional, scenarii, relevanță teste, stabilitate aplicație)  2p 
 
III. Răspunsurile la întrebările comisiei (minim 2 întrebări)     2p 

Întrebări din partea teoretică a lucrării 
Întrebări din aplicație, cod sursă 

 
Oficiu            1p 
 
Total: 10p 
 
Note: 

1. Pentru existența unor premii (locul 1, 2, 3 sau mențiune la concursuri de informatică la nivel 
național sau internațional, sesiuni studenţeşti, AFCO) sau publicaţii ştiinţifice ale studentului în 
calitate de (co)autor în reviste sau proceedings / volum conferinţe de specialitate se acordă 
maxim 1 punct suplimentar (fără a depăşi punctajul maxim total de 10 puncte). 

2. Comisia își rezervă dreptul de a depuncta orice lucrare scrisă care, trecută prin softul 
Turnitin, obține un procent mai mare de 24% (nu este “blue” sau “green”). 
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