GHID DE UTILIZARE A TEMPLATE-ULUI
1. INSTALARE
Varianta A: Se deschide documentul ”Document Template pentru lucrari academice UEO” (Atenție:
nu fișierul ”Template pentru lucrări academice UEO”!) și se salvează sub o altă denumire (pentru a se
păstra varianta originală). Pentru majoritatea utilizatorilor se recomandă această variantă. Dezavantaj:
procesul se repetă la fiecare document nou. Avantaj: documentul conține pagina de titlu, posibilitatea de a
genera cuprinsul automat și numerotatea automată a paginilor.
Varianta B: Se deschide fișierul ”Template pentru lucrari academice UEO”. Se salvează documentul în
mod obișnuit. Dezavantaj: stilurile nu se păstrează în setările implicite ale programului Word. Avantaj: e
simplu de utilizat.
Varianta C: Se deschide un document Microsoft Word și se importă Template-ul astfel:
PENTRU VERSIUNEA WORD 2007-2010:
Pasul 1. Se deschide Toolbar-ul ”Styles”.

Apasă aici!
Se deschide caseta de dialog ”Manage Styles.”

Apasă aici!

Pasul 2: Se apasă butonul ”Import/Export”

Apasă aici!

Va apare caseta următoare (Atenție: conținutul celor două liste vor fi diferite în cazul vostru; nu are
importanță lucrul acesta):

Pasul 3: Apăsați butonul ”Close File” care se află sub lista din stânga. Apoi apăsați pe ”Open File”
și căutați fișierul ”Template pentru lucrări academic UEO.” Va apare o listă cu diferite denumiri din care
va trebui să o selectați, fie toată (ținând apăsată tasta SHIFT, click pe primul item apoi mergeți până la
sfârșitul listei folosind tasta săgeată orientate în jos ↓), fie doar itemurile care au denumirile: ”Introducere

si Alte titluri”, ”Capitol”, ”Subcapitol de grad 1”, ”Subcapitol de grad 2”, ”Text”, ”Citat in bloc”, ”Note de
subsol”, ”Titluri bibliografice”. După fiecare selecție apăsați butonul ”Copy.” (Vedeți figura de mai jos.)

Apasă
buttonul Copy
după selecție!

În caseta de dialog care va apare apăsați ”Yes to all.” Pentru a închide fereasta, apăsați butonul din dreapta
jos ”Close.”

Pasul 4: Acum, veți găsi stilurile dorite în ”Quick Style Gallery” care se poate extinde apăsând
săgeata din dreapta jos. Dacă doriți să vizualizați toate stilurile, apăsați săgeata aflată sub butonul ”Change
Style.”

Apasă aici!
În partea dreaptă a ecranului va trebui să apară o listă.

Pasul 5: (Acest pas este valabil pentru fiecare din variantele anterioare!)
Pentru a avea în listă numai stilurile pe care doriți să le folosiți executați următorii pași. Deschideți
”Manage Styles”.

Apasă aici!

Selectați caseta ”Recommend”, și apăsați butonul ”Select Buit-in” apoi butonul ”Hide.” OK.

Apasă mai întâi aici!

Apoi apasă aici!

Apoi aici!
Și aici!

Pasul 6: Pentru a vizualiza stilurile fiecărui stil selectați căsuța ”Show Preview”.

Click aici

MOD DE INSTALARE PENTRU OFFICE 2000-2003, XP:
Pasul 1: În meniul ”Tools” se caută ”Templates and Add-Ins…”

Apasă aici!

Pasul 2: În fereastra ”Templates and Add-Ins,” caseta de dialog ”Templates,” se apasă butonul
”Attach…” și se caută fișierul ”Template pentru lucrări academic UEO.”

Apasă aici!
Apasă aici!

Pasul 3: Se bifează căsuța ”Automatically update document styles.” La sfârșit apăsați OK.

Apasă aici!

Pasul 4: Dacă în partea dreaptă a ecranului nu apare lista de stiluri, atunci puteți să o afișați astfel:
în bara de meniu la ”Format” selectați ”Styles and Formatting.”

Avantaj: fiecare document nou va avea template-ul încorporat automat. Nu va mai trebui să repetați
procesul. (Observație: este posibil ca pentru anumite versiuni de Office mai vechi să nu se păstreze
template-ul de la un document la altul. În acest caz, repetați procesul.)

2. UTILIZARE TEMPLATE
În cazul în care se folosește documentul template (adică varianta 1), atunci acesta are incluse prima pagină
și cuprinsul. La pagina de titlu trebuiesc introduce informațiile specific fiecărei facultăți, a fiecărui curs,
etc, precum și titlul lucrării, coordonatorul și numele studentului. Documentul nu necesită numerotarea
paginilor: aceasta este presetată. Cuprinsul se generează automat (pentru Word 2007-2010), după un
update: click dreapta pe cuprins; apoi click pe ”Update Field”.

Apasă aici!

În caseta care apare, apăsați ”Update Entire Table” (dacă doriți actualizarea întregului cuprins), sau
”Update page numbers only” (dacă doriți numai actualizarea numerelor de pagini).

Pentru variantele de Word mai vechi de 2007 este recomandată regenerarea cuprinsului urmărind pașii:
Insert – Reference – Index and Tables – Table of Contents. La ”Show Levels” selectați valoarea 2. Apăsați
butonul ”Options” și în lista care va apare introduceți următoarele valori: pentru ”Introducere și alte titluri”
= 1; ”Capitol” = 1; ”Subcapitol de grad 1” = 2; ”Subcapitol de grad 2” = 3. OK.

Cele trei fișiere template conțin fiecare câte 8 stiluri diferite de cele incluse de producătorul programului
Office. Acestea se folosesc astfel:
(Atenție: este recomandat să selectați stilul înainte de a scrie! Cursorul să fie la început de rând! Nu
introduceți manual randuri libere inainte și după capitole, paragrafe, citate, intrări bibliografice! Acestea
sunt inserate automat de fiecare stil.)

TITLURI FĂRĂ NUMEROTARE
Se folosește pentru titlurile care nu trebuie numerotate: Cuprins, Introducere, Concluzie, Bibliografie, etc.
Shortcut key: SHIFT+CTRL+C. (pentru a avea acces mai rapid, fără mouse).
CAPITOL
Se folosește pentru titluri care necesită numerotare. Fiecare capitol este setat să înceapă pe o pagină nouă.
Nu trebuie făcute alte modificări! Nu introduceți numerotate manuală!
Shorcut key: SHIFT+CTRL+ ~

SUBCAPITOL DE GRAD 1
Se folosește pentru titluri care urmează imediat (ca și grad) după capitol (de ex: 1.1., 1.2.).
Shorcut key: SHIFT+CTRL+1

Subcapitol de grad 2
Se folosește pentru titluri care primesc ca numerotație trei cifre: 1.1.1., 1.1.2.
Shorcut key: SHIFT+CTRL+2

Text
Se folosește pentru scrierea textului. Acest stil este setat să apară automat după fiecare titlu. În cazul în care
stilul este altul, trebuie setat manual. Atenție: se recomandă ca în cazul când se importă text din alte surse
(internet, Bible Works, etc.) să se aplice o curățare a textului de stilurile incorporate în acesta! Astfel,
selectați întregul text și activați stilul ”Clear all” din lista de stiluri. De asemenea, unele texte luate de pe
internet au o umbră în spate. Pentru a scăpa de aceasta, selectați textul, mergeți la ”Page Borders” (în
meniul ”Page Layout” pentru Office 2007-2010) și selectați caseta ”Shading”.

Aici!

Sub ”Fill” trebuie să selectați obțiunea ”No Color.” OK.

Nu este necesar să introduceți Tab-uri la început de paragraf: dăunează! Stilul acesta le introduce automat.
Shorcut key: SHIFT+CTRL+T

Citat în bloc
Se folosește pentru citate mai mari de 3 rânduri. Atenție: nu introduceți spații, rânduri libere înainte și după
citat! Aceastea sunt introduse automat.
Shorcut key: SHIFT+CTRL+Q

Note de subsol
După ce executați comanda ”Insert Footnote” este important să selectați stilul ”Note de subsol” pentru o
scriere corectă. Atenție: stilul acesta nu introduce referința bibliografică în ordinea corespunzătoare
cerințelor; aceasta ține de voi!
Shorcut key: SHIFT+CTRL+N

Intrări bibliografice
Se folosește numai pentru secțiunea din lucrare intitulată ”Bibliografie” pentru a introduce resursele
bibliografice (a nu se folosi la notițele de subsol!). Se selectează stilul acesta pentru prima intrare
bibliografică, apoi acesta rămâne presetat.
Shorcut key: SHIFT+CTRL+B.

