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CERINȚE PENTRU REFERATE 

-Fiecare referat va putea avea maxim 3 (co-)autori. Fiecare persoană implicată 

trebuie să aibă clar precizat ceea ce are efectiv de făcut. Trebuie să existe un unic 

„șef de grup” (= persoană de contact). 

-Referatul în format electronic va trebui să aibă minim 20 pagini (în limba română, 

Word/Times New Roman/12, la un rând și ½; sau echivalent) și va trebui precedat 

de un rezumat/„eseu” de minim 4 și maxim 8 pagini. Rezumatul trebuie să conțină 

măcar:  

 

 Titlul și descrierea (pe scurt) a temei/scopului referatului. 

 Persoanele implicate, împreună cu o descriere generală a sarcinilor concrete 

pentru fiecare. 

 Contribuțiile personale și eventualele direcții ulterioare auto-propuse de 

studiu. 

 Legătura cu logicile de încredere (sau cu alte tipuri „acceptate” de logici 

neclasice), dacă această legătură nu este „transparentă” din cele spuse 

anterior (sau chiar din titlul referatului). 

 Bibliografia principală și uneltele soft suplimentare folosite (dacă este 

cazul). 

-Redactarea propriu-zisă a referatului va fi făcută în PowerPoint (sau echivalent), 

astfel încât prezentarea în sine să nu depășească 30 minute. Dacă sunt sunt mai 

mulți autori, se poate „ajunge” și la 1h. Prezentarea se face de către autori 

(secvențial sau alternativ, dacă sunt implicate mai multe persoane), fără grabă, fără 

a plictisi și ținându-se cont de recomandările obținute aprioric. 

-Referatul trebuie să capete acordul meu pentru a fi prezentat cu cel putin 7 zile 

înainte de susținere. Alegerea titlului/domeniului referatului se va face în primele 4 

săptămâni de școală. 

-Referatul va fi notat ținându-se cont de (măcar) următoarele criterii: 

 

 Calitatea și dificultatea materialului (inclusiv modul in care v-ați „divizat 

munca”). 



 Organizarea și calitatea prezentării (orale). 

 Înțelegerea corectă a conceptelor transmise.  

 „Originalitatea”, mai exact punctarea „vizibilă” a contribuțiilor personale.  

 Calitatea răspunsurilor (corecte) la întrebări.  

-Articolele/ cărțile care pot constitui surse de inspirație pentru alegerea unui referat 

sunt accesibile (link) din pagina mea web. Vă pot da eu și alte surse și vă puteți 

alege și singuri alte surse. 


