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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

UNIVERSITATEA ”DUNAREA DE JOS” DIN GALATI
Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti
Stiinte juridice
Drept/Științe Administrative
Ciclul II - studii universitare de Master
Ştiinţe Penale şi Criminalistica

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Metodologia cercetării ştiinţifice
2.2 Titularul activităţilor de curs
doctor în ştiinţe, Victor MANOLACHI
2.3 Titularul activităţilor de seminar doctor în ştiinţe, Victor MANOLACHI
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul
II 2.6 Tipul de evaluare
V

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual
152
3.9 Total ore pe semestru
180
3. 10 Numărul de credite
6

Ob.

ore
94
20
20
10
4
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
n/a
n/a
4.2 de competenţe

n/a

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
Cursul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs, avand caracter
cursului
interactiv. Se utilizează prezentări cu ajutorul TIC.
Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a notelor de curs. Sarcinile de
5.2. de desfășurare a
seminarului/laboratorului lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât şi indvidual, sub îndrumarea şi controlul cadrului
didactic. Studenţii sunt încurajaţi să-şi perfecţioneze calitatea expunerilor si modul propriu
de gandire si definire a conceptelor

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
• înţelegerea rolului redactării unui text ştiinţific în cadrul larg al cercetării ştiinţifice;
• familiarizarea cursanţilor cu termenii şi cerinţele specific gândirii şi scrierii unui text ştiinţific;
• înţelegerea informării şi documentării ca mijloc prin care se realizează o nouă lucrare, o nouă
etapă de cercetare;
• însuşirea regulilor de bază ale redactării textelor stiintifice;
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Competenţe
transversale

•
•
•
•

aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile faţă
de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în
situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională;
desfăşurarea eficientă şi eficace a activităţilor organizate în echipă;
utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare
profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională;
Capacitatea de a identifica oportunităţile de formare continuă şi de valorificare eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
• aprofundarea unor noţiuni şi norme de bază din domeniul teoriei
cercetării ştiinţifice, a metodelor folosite în practica cercetării, iar la
nivel practic de fixare a etapelor, culegerii datelor şi atingerea scopului
propus, prin finalizarea rezultatelor şi emiterea unor concluzii.
7.2 Obiectivele specifice
• Înțelegerea specificului muncii de cercetare științifică precum și a
principiilor și mecanismelor de organizare și coordonare a unor astfel
de activități;
• Asimilarea metodelor cantitative și calitative de evaluare și explicare a
fenomenelor juridice, pentru a dezvolta, pe această bază, noi produse
ale cercetării.

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Metodologia cercetării științifice. conținut, trăsături,
Curs interactiv,
Se utilizează pentru toate
particularități
descoperirea dirijată
cursurile
2. Managementul cercetării științifce
3. Documentarea – învățarea în cercetarea științifcă
4. Explicarea fenomenului juridic
5. Strategii de cercetare
6. Metode de eşantionare
7. Tehnici de colectare a datelor
8. Etica în procesul de cercetare ştiinţifică
9. Modalități de prezentare și valorificare a rezultatelor cercetării
Bibliografie:
1. Eco, U., Cum se face o teza de licenta, Polirom, Iasi, 2006.
2. Enăchescu C., Tratat de teoria cercetării științifice, Ed. Polirom, Iași, 2007.
3. Pârvu, I., Metodologia cercetării științifice în management – Note de curs, 2013.
4. Rădulescu, M., Metodologia cercetării ştiinţifice. Elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat şi doctorat, Ed.
Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2011.
5. Rad, I., Cum se scrie un text stiintific, Polirom, Iasi, 2008.
8. 2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi străinătate şi
reprezintă bagajul necesar de cunoştinţe în vederea realizării lucrărilor de master şi disertaţie.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Gradul de înţelegere şi

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota finală
90%
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însuşire a materiei – evaluare
finală sumativă
Gradul de cunoaştere a
10.5 Seminar/laborator materiei predate şi a
bibliografiei
10.6 Standard minim de performanţă

Evaluare continuă, potrivit temelor de
seminar

10%

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

31.12.2014

Victor MANOLACHI

Victor MANOLACHI

