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Conţinutul 

cursului/lucrărilor 

practice/seminariilor 

 

Curs 

1. Introducere in cunoaşterea specificului fiecărui tip de lucrare 

științifică: articol, capitol în volume, volume și proiecte de cercetare 

2. Tehnici de documentare și identificare a referințelor tematice, de 

clasificare și de sistematizare a informațiilor bibliografice, pentru 

utilizări curente și de perspectivă. 

3. Reguli de formulare a titlului lucrării științifice, încât să asigure 

impactul așteptat în lumea academică, a decidenților sau a celor care 

urmează să implementeze rezultatele cercetării. Corelația dintre titlul 

și o potențială revistă, serie de volume sau un posibil volum într-o 

editură recunoscută la nivel internațional. Importanța și relevanța 

rezumatului, ale cuvintelor cheie și ale unei structuri de lucrare 

adecvată topicului analizat. 

4. Originalitatea lucrării rezidă din ineditul datelor cantitative și 

calitative utilizate, din metodologia utilizată, din rezultatele obținute 

și din discutarea acestora în contextul cercetărilor din domeniu.  

5. Identificarea indicatorilor relevanți pentru tematica aleasă, precum și 

a surselor de date posibile. Completarea acestora cu date obținute 

prin interviuri, chestionare și observații pe teren.  

6. Formularea și validarea ipotezelor de cercetare pornind de la   

relevanța datelor și informațiilor, procesarea și interpretarea acestora  

pentru validarea ipotezelor. Elementele desprinse formează ceea ce 

înseamnă rezultatele cercetării. Importanța analizelor statistice și a 

testării unor modele având la bază ipoteze și rezultate asemănătoare 

7. Formularea concluziilor, ca o sinteză a plusvalorii aduse de 

cercetarea efectuată, atât pentru cercetările fundamentale, cât și 

aplicative. Se vor sublinia elementele care asigură universalitatea 



ideilor exprimate și capacitatea acestora de a fi analizate în alte 

contexte geografice și științifice.  

 

Lucrări practice 

1. Selectarea unui topic sau capitol relevant din Lucrarea de licentă sau 

Lucrarea de disertație. Parcurgerea etapelor de rezolvarea dilemei: 

articol sau carte, urmată de elaborarea rezumatului (într-o primă 

etapă), a cuvintelor cheie și a structurii principale a noului articol 

sau a noului studiu. La alegere, studenții doctoranzi pot alege, în 

situația efectuării unor cercetări anterioare a unor subiecte din 

viitoarea teză de doctorat și parcurgerea etapelor preconizate în 

succesiunea cursurilor. Finalizarea unui articol (inclusiv 

definitivarea rezumatului și actualizarea cuvintelor cheie), care nu 

reprezintă, în mod obligatoriu, și un material de transmis la o revistă 

2. Analiza critică efectuată de către studenții doctoranzi sub 

coordonarea titularului de curs și seminarii, în baza prezentării 

individuale a rezultatelor obținute de aceștia.  

Forma de evaluare  Examen 

Statutul disciplinei  Obligatorie X  Opţională  Facultativă 
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