Lucrarea va avea următorul cuprins orientativ:
Introducere
Contextul realizǎrii proiectului, descrierea structurii lucǎrii
Argument
Istoric, aspecte teoretice generale cu privire la modul de realizare a proiectului, aspecte teoretice şi
practice cu privire la modul de realizare a proiectului
Scopul
Scopurile sunt afirmatii generice ce furnizeaza contextul general al ceea ce incearca proiectul sa
realizeze. De exemplu: Sistematizarea unor informații pentru a crea un document sintetic cu privire
la..., Realizarea unei sinteze cu privire la ..., Realizarea unui studi comparativ,..., Prezentarea unitarǎ
în cadrul unei lucrǎrii a ....
Obiectivele proiectului
Obiectivele sunt formulari concrete ale rezultatelor pe care proiectul incearca sa le obtina. Un obiectiv
trebuie exprimat la un nivel specific astfel incat sa poata fi evaluat la incheierea proiectului pentru a
observa daca a fost sau nu indeplinit. Scopurile sunt formulate vag. Un obiectiv bine formulat va fi
Specific, Masurabil, de Atins, Realist si limitat in Timp (SMART). (SMART este o tehnica de
formulare a obiectivelor. Pentru a fi valid, un obiectiv nu trebuie sa fie integral SMART).
Ex: Prezentarea a zece site-ri de e-….., descrierea a zece intrucțiuni de folosite în…,Determinare a
cinci influențe cu impact positiv şi a cinci influențe cu impact negativ
Aspecte teoretice şi practice ale ....
Acest capitol prezintǎ în detaliu conținutul.
Prezentarea noțiunilor teoretice, realizarea unor aplicații concrete, realizarea unor studii statistice,
exemple, ...
Acest capitol cuprinde paragrafe în mod obligatoriu.
Perspective de dezvoltare
Prezentarea unor implicații, aplicații practice care pot fi realizare pornind de la prezenta lucrare
Utilitatea proiectului
La ce foloseşte
Acest capitol nu este obligatoriu, el poate fi inclus în urmǎtorul.
Concluzii
Atingerea obiectivelor
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Notǎ
Lucarea va fi redactatǎ Times New Roman 12 , distanța între rânduri 1 ½, ea va avea 20-30 de pagini.
Câteva pagini vor cuprinde sursa de la pagina principala a site-ului.

