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Structura lucrării de licență – Specializarea RESURSE UMANE

Rezumat (română și engleză) – maxim 250 cuvinte
Cuvinte cheie (română și engleză) – maxim 6 cuvinte
Cuprins (sumarul) (Elemente opționale: Lista figurilor și tabelelor, Lista
abrevierilor, Mulțumiri către instituții și/sau persoane care a facilitat accesul
absolventului la colectarea datelor pentru realizarea cercetării)
Cap. 1 Introducere
Cap.2 Stadiul actual al cunoașterii și precizări conceptuale (discutarea literaturii
de specialitate din disciplinele relevante pentru întrebările cercetării, prezentarea
rezultatelor altor cercetări științifice, pe aceeași temă dacă este cazul)
Cap.3 Metodologie / Designul cercetării
- expuneți și argumentați tipul de cercetare utilizat (cercetare descriptivă, cercetare
explicativă, cercetare fundamentală, cercetare aplicată, cercetare transversală,
cercetare longitudinală, cercetare panel). Abordare inductivă sau deductivă.
- scopul și obiectivele cercetării
- ipotezele cercetării/întrebări de cercetare în funcție de tipul de cercetare abordat
- definirea populației
- eșantionarea
- operaționalizarea conceptelor (definiții nominale, definiții operaționale, concepte,
dimensiuni)
- prezentarea metodei de cercetare și a instrumentului de cercetare. Realizarea
corespondenței dintre dimensiuni și subdimensiuni cu itemii/întrebările din
instrumentul de cercetare (instrumentul este atașat ca ANEXĂ)
- descrierea cercetării, cum ați colectat datele empirice
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Cap. 4 Analiza și interpretarea rezultatelor
- discutarea datelor prin raportare la conceptele operaționalizate și ipotezele /

întrebările de cercetare
- structurați analiza și interpretare datelor în subcapitole
Cap. 5 Concluzii, implicații și recomandări
- concluzii
- direcții ulterioare de cercetare
- recomandări dacă este cazul
Cap. 6 Reflecții personale și limitele cercetării
- cum ați motivat respondenții
- contribuții proprii
- ce obstacole ați întâmpinat în realizarea cercetării și a lucrării de licență
- care sunt limitele cercetării
Bibliografie în stil APA
Anexe

