CUPRINSUL PROIECTULUI DE ABSOLVIRE
Asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare
Capitolul 1 -Introducere
1.1 Importanța alegerii temei
1.2 Scopul și obiectivele cercetării
1.3 Ipotezele cercetării
Capitolul 2- Bazele teoretice ale cercetării
2.1 Noțiuni de anatomie și biomecanică
2.2 Etiopatogenie și tablou clinic
2.3 Evaluare clinico-funcțională
2.4 Obiective și metode de recuperare
Capitolul 3-Organizarea si metodologia cercetării
3.1 Prezentarea lotului de subiecți
3.1.1 Selectarea beneficiarilor...aici descrieți locația unde se desfășoară
cercetarea...dotare, servicii oferite.
3.1.2 Durata și etapele cercetării
Perioada de desfășurare a cercetării.
Etape
Etapa 1 despre documentare din bibliografia recomandată, dosarul
personal al beneficiarilor, discuții cu personalul de specialitate
Etapa 2 Contactul direct cu pacienții, selectarea și alcătuirea grupei
de studiu
Etapa 3 etapa de practică propriu-zisă
Etapa 4 etapa de sistematizare a rezultatelor
3.2 Stabilirea metodelor de cercetare
1 Metoda documentării
2 Metoda observației
3.Metoda explorării și măsurătorii
3.3 Alcătuirea și aplicarea programelor recuperatorii
3.4 Alcătuirea și modul de aplicare al programului terapeutic
Capitolul 4-Analiza și interpretarea rezultatelor obținute în urma cercetării
Concluzii
Bibliografie
Anexe
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PENTRU ELABORAREA ȘI REDACTAREA PROIECTULUI DE
ABSOLVIRE
Tema lucrării trebuie sa fie legată de una dintre materiile/domeniile studiate în cadrul
planului de învățământ.
 Argumentul: 2-2,5 pagini care sintetizează aspectele teoretice și pe cele practice pe
care le abordează, în relație directă cu utilitatea pentru calificarea asistent medical
balneofiziokinetoterapie și recuperare.
 Cuprinsul lucrării
& Ex. Definiție ........................................................................................ pag 5
 Partea teoretică: structurată astfel încât să pună în valoare scopul și obiectivele
proiectului, problemele practice soluționate, perspectiva personală a candidatului în
abordarea temei, precum și utilitatea practic-aplicativă a soluțiilor găsite de candidat
 Anexe: desene, schițe, fotografii, rezultatele determinărilor de laborator, descrierea
experimentelor, fișele de observație, prelucrări de date, statistici, etc
 Partea finală, cuprinzând:
 Concluzii asupra lucrării
 Contribuția personală a candidatului la îngrijirea pacienților.
TOTAL: minim 70 pagini
OGLINDA PAGINIl:

Pagina standard este de dimensiune A4, iar oglinda paginii ce urmează a fi
acoperita cu textul rezultă din lăsarea unor margini de dimensiuni bine delimitate astfel:

Marginile în părțile de sus si jos: 2 cm

Marginea din dreapta : 2 cm

Marginea din stânga: 2,5 cm

Capitolele încep totdeauna pe o pagină nouă
Lucrarea va fi imprimată la un rând și jumătate, în font de12, respectând aliniate și
paragrafe, format normal, alinierea textului stânga-dreapta (justified), font Times New
Roman.
Titlul subcapitolului va fi scris cu litere minuscule, caracterele având dimensiunea de
12/13.
Între titlul unui capitol și titlul primului subcapitol va exista un spațiu liber de 2
rânduri, înainte și după titluri
 după semnele de punctuație (".", ",", ''?", ''!" etc.) se lasă un spațiu
 setați pe limba română documentul Word pentru a putea scrie cu diacritice.
Numerotarea paginilor se face de preferință în partea de jos a paginii la mijloc, cu
cifre arabe, drepte, fără punct, paranteză sau linie oblică.
Se numerotează toate paginile, chiar dacă numărul nu este printat.
Anexele, notele, lista bibliografică se numerotează în continuarea paginilor de text,
având-se în vedere ca fiecare din acestea sa înceapă pe o pagină nouă.
Nu vor avea un număr imprimat (dar se vor lua în calcul la numerotarea celorlalte
pagini):
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 pagina de titlu;
 sumarul (cuprinsul);
 paginile de început ale introducerii, capitolelor, bibliografiei si anexelor
Când se abreviază un termen, trebuie ca mai întâi să apară forma sa completă și în
paranteză abrevierea, din acel punct putând să folosiți doar abrevierea. De exemplu:
"Hemoragia Digestivă Superioară (HDS)";
Bibliografia va apărea pe ultima pagină și se va organiza pe tipuri de surse: cursuri,
monografii, reviste de specialitate, acte normative, site-uri etc. Fiecare secțiune va fi
organizată în ordinea alfabetică a numelor autorilor.
Anexe. Cuprinde orice materiale relevante pentru lucrarea de diplomă dar a căror
includere în corpul lucrării îngreunează parcurgerea lucrării sau creează sincope de percepere
a acesteia.
Coperta și pagina de titlu (sau coperta interioară)
Atât coperta cât și pagina de titlu vor cuprinde obligatoriu următoarele informații:
• denumirea Școlii Postliceale;
• specializarea
• proiect de absolvire
• numele și prenumele candidatului;
• numele prenumele al coordonatorului lucrării; gradul didactic obținut sau profesia,
• anul susținerii
• orașul
Pe pagina de titlu se va menționa titlul complet și subtitlul, dacă este cazul, al lucrării
de diplomă.
MENȚIUNI

A se respecta toate instrucțiunile, în caz contrar elevii putând fi eliminați de
la susținerea proiectului

Răspunzător de lucrare este coordonatorul, care are obligația de a revizui toate
lucrările înainte de predarea lor.
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