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Referat

- pe rândul de sus la 2…2.5 cm
- cu caractere mai mici pe un
singur rând

Inițiere în realizarea practică a schemelor electronice
Lucrarea:

- la 8-10 cm de la marginea de sus

Elemente introductive ale laboratorului de electronică

- la 12-14 cm de la marginea de sus
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Grupa 414A

- la 18-20 cm de la marginea sus

- la 2..2,5 cm de la marginea de jos
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Formatul paginii conţinut: A4 cu spatii virtuale libere 2,4..2,5 cm stânga; 1,5..2,5 cm dreapta. Pe pagini
pare (scrise pe dosul foii de hârtie - daca e cazul) în dreapta spaţiul liber va fi de 2,4..2,5; 1,5..2 cm sus;
2..2,5 cm jos. Paginile vor fi numerotate pe centrul paginii, jos, la o distanta de marginea de jos de 1,5…2
cm. Pentru alinierea textului nu se vor trage linii pe pagini si nici nu se îndoaie foaia.
Nota: Întocmirea referatului se face prin scriere „de mână” (excepţie poate face pagina 1 –care ţine loc
de copertă)
Pagina 1: Coperta – vezi formatul de mai sus.
Pagina 2 şi/ sau următoarele: Rezumatul noțiunilor teoretice şi/sau a schemelor de măsură (unde e cazul);
Figurile vor avea titlul plasat sub desen.
Pagina 3 şi/ sau următoarele: Rezultate măsurători, prelucrări date. Titlul tabelelor se va scrie deasupra
tabelului. Tabelele pot fi făcute şi la imprimantă şi se vor completa „de mână”. Graficele se vor trasa cu linie
continuă „printre puncte”, de regulă cu un instrument numit „florar”. Se poate utiliza şi tehnica de calcul
folosind programe soft adecvate (exemplu X-plot, Origin, Excel...). Capul tabelului dacă este pe format
Landscape se va poziţiona (capsa) in cadrul referatului pe partea din stânga (adică pagina rotită cu 90 grade
spre stânga).
Pagina 4 şi/sau următoarele: Observaţii personale şi concluzii (se pot adăuga imediat după sau odată cu
prelucrările experimentale).
Pagina 5 şi/sau următoarele: Răspunsuri la întrebări/întrebări suplimentare. Se va scrie tot textul întrebării
si toate răspunsurile. Se vor marca (bifa) răspunsurile corecte. Opţional se pot face justificări ale răspunsurilor
corecte şi/sau incorecte, precizând referinţele bibliografice.
Observaţie: Toate foile se vor capsa in partea de sus în colţul din stânga.

