
FIŞA DISCIPLINEI 
Denumirea disciplinei METODOLOGIA CERCETARII -UO-FSE-DRE.01.02 

Anul de studiu I Semestrul* I Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Regimul disciplinei (Ob - obligatorie, Op - opţională, F – facultativă) Ob. Numărul de credite 8 

Categoria disciplinei (DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară) DC 

Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 184 Total ore pe semestru 240 

Titularul 
disciplinei 

Prof.univ.dr.GHEORGHE OLAH Încadrarea  Prof.consultant 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru 
 

Facultatea De Ştiinţe Economice  
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de învăţământ 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_săptămâni x 2_h_curs pe săptămână) Catedra De Economie 

Domeniul ECONOMIE 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

 
Specializarea Doctorat Economie PUA 

 
 56 28 28   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

 Obiective:  

 Cunoaşterea şi înţelegerea  de către studenţi a metodelor şi tehnicilor de cercetare 

 Formarea de deprinderi şi abilităţi de folosire a metodelor şi tehnicilor de cercetare 

 Dezvoltarea competenţelor care vizează elaborarea unui proiect de cercetare  şi 
efectuarea,etapă cu etapă, ,a muncii de cercetare 

 

Competenţe 
specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere  

 cunoaşterea şi înţelegerea  metodelor şi tehnicilor de cercetare 

 cunoaşterea şi înţelegerea  modului de utilizare a metodelor şi tehnicilor de cercetare 

2. Explicare şi interpretare  

 explicarea şi interpretarea  unui text sau unei lucrari stiintifice 

 explicarea etapelor de cercetare 

 explicarea tehnicilor utilizate în munca de cerceta 

3. Instrumental - aplicative  

 formarea  deprinderilor de analiză interdisciplinară şi a abilităţilor de aplicare a instrumentarului 
tehnico-ştiinţific dobândit la situaţii concrete 

 dezvoltarea competenţelor acţionale îndreptate spre rezolvarea de probleme  ale muncii de 
cercetare  

 evaluarea rezultatelor obtinute ]n munca de cercetare  

4. Atitudinale  

 dezvoltarea unei atitudini proactive faţă de rolul muncii de cercetare 

 cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, etică şi responsabilitate socială 

 formarea unui comportament pozitiv şi responsabil  

 
Tematica cursului  

1.Probleme premergatoare (6 ore) 
    1.1.Alegerea temei de cercetare 
    1.2.Construirea ipotezelor de lucru 
    1.3.Elaborarea planului de cercetare 
2.Documentarea   ( 5 ore ) 
    2.1.Surse de documentare 
    2.2.Metode si tehnici de documentare directa 
3.Prelucrarea informatiilor  ( 8 ore ) 
    3.1.Etapele prelucrarii   



    3.2.Metode si tehnici de prelucrare 
    3.3.Modelarea si simularea 
    3.4.Analiza si interpretarea rezultatelor 
4.Formularea concluziilor   (4 ore ) 
    4.1.Tipuri de rezultate 
    4.2.Modalitati de prezentare 
    4.3.Conditii de prezentare 
5.Prezentarea (sustinerea) lucrarii  ) 5 ore ) 
    5.1.Despre alegerea temei si scopul cercetarii 
    5.2.Planul de cercetare si metodologia folosita 
    5.3.Dificultati de documentare si prelucrare 
    5.4.Continutul si structura lucrarii 
    5.5.Rezultate obtinute si contributii personale 
    5.6.Despre importanta rezultatelor 
 

Tematica seminarului 
         1.Criterii de orientare în alegerea temei de cercetare  (  2 ore ) 
         2.Paşi obligatorii în elaborarea planului de cercetare   ( 4 ore ) 
         3.Surse de documentare în cercetarea fenomenelor economice ( 2 ore ) 
         4.Metode şi tehnici de documentare directă  (4 ore ) 
         5.Etapele prelucrării informaţiilor culese  ( 4 ore ) 
         6.Metode şi tehnici de prelucrare a informaţiilor  ( 4 ore ) 
         7.Modelarea şi simularea în cercetarea ştiinţifică  ( 4 ore ) 
         8.Analiza şi evaluarea rezultatelor  ( 2 ore ) 
         9.Modalităţi de prezentare a rezultatelor  ( 2 ore ) 
Metode didactice folosite:  
Prezentare, dezbatere, efectuarea unei cercetări şi elaborarea unui referat ştiinţific 
 
Bibliografie  

1. Daniel Hausman (editor),Filosofia ştiinţei economice Editura Humanitas, Bucureşti,1993. 
2. Gheorghe Olah,Metodologia folosită în cercetarea creşterii şi dezvoltării economice,în Aletheia nr.7,1997.Oradea 
3. Dumitru Zaiţ,Elemente de metodologia cercetării,Editura Universităţii Al.I.Cuza ,Iaşi,1997. 
4. Epistemologie.Orientări contemporane Editura Politică,Bucureşti, 1974. 

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată în  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

50% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de cercetare                             25% 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  - 

- testarea continuă pe parcursul semestrului - 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte  

25% 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: prezentarea lucrării practice de cercetare 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 Cunoaşterea  şi înţelegerea conţinutului cursului la 
nivelul ideilor esenţiale 

 Prezentarea la nivel de bază a lucrării ştiinţifice 
elaborate  

 

 Cunoaşterea şi înţelegerea integrală a conţinutului 
cursului 

 Prezentarea unei lucrări care respectă toate 
standardele  unei  lucrări ştiinţifice autenti 

 
 



Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs -  8. Pregătire prezentări orale 8 

2. Studiu după manual, suport de curs -  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 40  10. Consultaţii - 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă -  11. Documentare pe teren 40 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR  

8  12. Documentare pe INTERNET 20 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 58  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control -  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 184 

 
 
 
 

 
 
Data completării: 1octombrie 2009                      Semnătura titularului: ____________________  

 


