
1 

 

 

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI 

FACULTATEA DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ 
Instituţie acreditată  prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 2008. 

Bucureşti, B-dul. Uverturii, nr. 210-220, Sect. 6, 060946, 
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Contract de colaborare pentru scrierea tezei de licenţă 

 

Încheiat astăzi, ________________________ (ZZ/LL/AAAA) 

Prin prezenta, subsemnatul ___________________________________________________________________, 

      (Numele și prenumele candidatului) 

 în calitate de student în anul terminal de studii / absolvent / student masterand în an terminal la I.T.P. București, 

cu intenția de finalizare a studiilor la finalul anului universitar în curs, mă oblig în relația mea academică stabilită 

de comun acord cu coordonatorul tezei de licență la următoarele: 

1. Să stabilesc o temă de cercetare până la 14 octombrie 2016. 

2. Să predau coordonatorului bibliografia relevantă cercetării (dicționare, enciclopedii, comentarii, monografii, 

articole de specialitate) și schița tezei până la 28 octombrie 2016. 

3. Să predau la Secretariatul I.T.P. cererea tipizată cu titlul, planul și bibliografia tezei până la 31 octombrie 

2016. 

4. Să predau coordonatorului capitolul introductiv până la 25 noiembrie 2016. 

5. Să predau coordonatorului primul capitol al tezei până la 16 decembrie 2016. 

6. Să predau coordonatorului al doilea capitol al tezei până la 27 ianuarie 2017. 

7. Să predau coordonatorului al treilea capitol al tezei până la 17 februarie 2017. 

8. Să predau coordonatorului teza de licență încheiată, în primă versiune, până la 10 martie 2017. 

9. Să predau coordonatorului teza de licență încheiată, în a doua versiune, până la 24 aprilie 2017. 

10. Să prezint teza de licență la Sesiunea de comunicări științifice a I.T.P. București, dacă lucrarea este aleasă 

pentru acest scop. 

11. Să execut toate corecturile recomandate de coordonator și să primesc acceptul său de neschimbare pentru 

cele cu care nu sunt de acord. 

12. Să avertizez Decanatul cu privire la nerespectarea condițiilor contractuale de către coordonator. 

Semnătura studentului/absolventului/masterandului:_______________________________________________ 
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Prin prezenta, _____________________________________________________________________________, 

     (gradul didactic, numele și prenumele coordonatorului)  

în calitate de coordonator al studentului (absolventului) sus-numit, mă oblig în relația mea academică stabilită de 

comun acord cu acesta la următoarele: 

1. Să asist studentul/absolventul/masterandul  la alegerea unei teme de cercetare potrivită pentru finalizarea 

studiilor de licență și pentru interesul său, asigurându-mă că subiectul nu a fost abordat în ultimii șapte ani prin 

verificarea listei de teze de licență. 

2. Să asist studentul/absolventul/masterandul în căutarea bibliografiei relevante pentru tema sa de cercetare, 

verificând calitatea academică a lucrărilor alese. 

3. Să prelucrez cu studentul/absolventul/masterandul Regulamentul de întocmire a tezei de licență, integral la o 

ședință sau pe secțiuni, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2016. 

4. Să restitui studentului/absolventului/masterandului schițele predate în format electronic sau pe suport de hârtie 

corectate în termen de o săptămână de la termenul predării. 

5. Să recomand îmbunătățirea lucrării la nivel academic și să mă asigur că studentul/absolventul/masterandul a 

predat la timp fiecare capitol, conform prezentului contract. 

6. Să avertizez Decanatul cu privire la nerespectarea condițiilor contractuale de către 

student/absolvent/masterand. 

7. Să anunț Decanatul cu privire la încetarea activității de coordonare a studentului/absolventului/masterandului  

ca urmare a nerespectării de către acesta a condițiilor contractuale. 

 

  Semnătura coordonatorului: ___________________________________________ 

 


