Liceul PROFESIA
STRUCTURA PROIECTELOR

Proiectul se realizeaza la o societate comerciala / institutie / organizatie.
Redactarea partii scrise a proiectului implica tehnoredactarea continutului sub forma a
40-50/60 de pagini (la care se adauga eventualele Anexe), care sa respecte urmatoarea
structura:
(a) Coperta cu: datele de identificare ale unitatii de învatamânt, candidatului,
îndrumatorului de proiect; anul de absolvire, calificarea, conform Nomenclatorului în
vigoare; modelul pentru coperta si pentru pagina de titlul se obtine de la prof.coordonator
al proiectului.
(b) Cuprinsul;
(c) Argument - 1 pagina cu alegerea si importanta temei
(d) Continutul propriu-zis, structurat intr-o parte teoretica si una practica - astfel încât sa
puna în valoare scopul si obiectivele proiectului, problemele practice solutionate,
perspectiva personala a candidatului în abordarea temei, precum si utilitatea practicaplicativa a solutiilor gasite de catre candidat;
(e) Bibliografia;
(f) Anexele: desene, schite, fotografii ale produselor, rezultatele determinarilor de
laborator, descrierea experimentelor, fisele de observatie prezentarea si analiza
unor secvente din procesul tehnologic, rezultatele masurarilor, prelucrari de date,
statistici, elemente de proiectare, documentatia tehnica întocmita etc.

PLANUL LUCRARII

1. COPERTA I
2. Coperta interioara (PAGINA CU TITLUL LUCRARII)
3. CUPRINS (paginat)
4. Argument - 1-1,5 pagini
5. Partea I - Prezentarea generala a societatii - 15-20 pagini
6. Partea a II-a abordarea teoretica a temei alese - 20-25 de pagini
7. Partea a III – partea aplicativa - Studiu de Caz/Monografie - 10-15 de pagini
8. Concluzii (2-3 pagini)
9. Bibliografie
Anexe

SPECIFICATII DE TEHNOREDACTAREA PROIECTELOR
Proiectul trebuie tehnoredactat pe calculator (programul WORD XP sau 2003), cu urmatoarele
specificatii de formatare a textului:

¾

Formatul paginii: A4

¾

Marginile paginii: Stanga 2 cm, Dreapta 1,5 cm, Jos 1,5 cm, Sus1,5 cm

¾

Fontul de editare: Arial sau Times New Roman (cu litere romanesti - diacritice)

¾

Dimensiunea fontului: 12

¾
¾

Distanta dintre randuri : la 1,5 randuri

¾

Titlurile principale (ex. CAPITOLUL 1 ....) se vor redacta cu caractere majuscule, centrate,

Paginile se vor numerota : in partea de jos a paginii, centrat

ingrosate, dimensiunea caracterului de 16 puncte.

¾

Subtitlurile de la capitole (ex. 1.1, 1.2, ...3.1, 3.3.....) se se vor redacta cu caractere de
dimensiune 14, ingrosate, cursive (italic) la 1 maxim 2 tabulatoare.

¾

Paragrafele se vor formata JUSTIFY.

Proiectele se listeaza la imprimanta doar pe o fata NU fata/verso.
Proiectele se indosariaza in dosar de plastic cu sina. NU SE SPIRALEAZA!!!

Prof. Cornelia Gheorghe

