
   
 

 

 
Departamentul de limbi străine și comunicare 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI  
(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 
disciplinei 

CURS OPȚIONAL III (CO III) 

Metodologia cercetării 
științifice 

Codul disciplinei 5.OP01.DC 

Anul de studiu III Semestrul 5 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) CO 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 
OP – opţională, FC – facultativă) 

OP Număr de credite 
2 

Total ore din 
Planul de 

învăţământ 

28 
Total ore studiu individual 

14 
Total ore pe 

semestru 

42 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

DD– disciplină de domeniu, DS – disciplină de specialitate, DC – 
disciplină complementară, PR – stagiu de pregătire practică 

DC 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Conf. univ. dr. Marinela Doina Nistea 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI 

STRĂINE – DEPARTAMENTUL DE LIMBI 
STRĂINE ŞI COMUNICARE 

 
Numărul total de ore pe 

săptămână din Planul de 
învăţământ 

Domeniul de studii  
 
             LIMBI MODERNE APLICATE 

Ciclul de studii 
(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENȚĂ  
Total C S L P 

Programul de studii 
(Specializarea) 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE   
2 2 - - - 

 

Precondiții de curriculum 

- convingerea studenților că inițierea în cercetarea științifică 
universitară și formarea unei culturi științifice metodologice sunt 
de mare utilitate. 

- încrederea că pot obține competențe solide. 



   
 

 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  

La sfârşitul semestrului, studenții trebuie să demonstreze următoarele 
competențe generale: 
- stăpânesc conceptele de bază și semantica unor termeni fundamentali 
în cercetarea științifică; 
- au cunoştinţe avansate în domeniul cercetării științifice; 
stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată; 
- cunosc procedee şi soluţii noi în cercetare; 
- înţeleg şi au capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii 
cercetării ştiinţifice în domeniul de licență: 
și competențe specifice precum: 
- competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii; 
- utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării; 
- elemente generale privind stilul, elocința și elocvența în scrierea unui text 
tehnico-științific; 
- cunoașterea și utilizarea unor tehnici de realizare a unei lucrări științifice; 
- dobândirea competențelor necesare scrierii, susținerii publice, 
autoevaluăriiși evaluării unei lucrări în conformitate cu practicile științifice 
ale mediului academic. 

Conținutul disciplinei: 

Curs 
Metode de predare  Nr. 

de 
ore  

1. Introducere 
    Importanța inițierii în metodologia cercetării științifice 
    Metodologia cercetării științifice – disciplină de studiu 
    Aspecte generale privind cercetarea științifică și realizarea unei 
lucrări științifice.; 

 

Metode activ-participative 
(expozitive, interogative), cu 

suport video  

2 

2 . Tipuri de cercetare. Instrumente la care se apelează   
    Condiții pe care trebuie să le împlinească cercetarea științifică 
     Scientometria 
     Categorii de reviste științifice 
 

Metode activ-participative 
(expozitive, interogative), cu 

suport video 

2 

3. Cercetarea științifică pentru elaborarea lucrării de licență 

    Ce este o teză de licență și la ce folosește 

Metode activ-participative 
(expozitive, interogative), cu 

suport video  

2 

4. Procesul de creare a lucrării de licență 
    Alegerea subiectului 
    Pași în derularea cercetării 
    Surse de documentare 
     

Metode activ-participative 
(expozitive, interogative), cu 

suport video 

4 

5. Condiții ale unei bune lucrări  
     Cercetarea materialului 
     Cerințe privind redactarea lucrării 

Metode activ-participative 
(expozitive, interogative), cu 

suport video  

2 

6. Stilul scrierii lucrărilor științifice Metode activ-participative 
(expozitive, interogative), cu 

suport video  

2 

7. Împrumutul de idei 
   Citarea surselor: citarea în text și în notele de subsol 
    Stiluri de citare 
    Tipuri de referințe bibliografice 

Metode activ-participative 
(expozitive, interogative), cu 

suport video  

4 

8. Deontologia cercetării științifice 
     

Metode activ-participative 
(expozitive, interogative), cu 

2 



   
 

 

suport video  

9. Evaluarea unei lucrări de cercetare. Criterii și grile de evaluare Metode activ-participative 
(expozitive, interogative), cu 

suport video  

2 

10. Redactarea finală 
     Lucrarea de licență – rezultat al cercetării 

Metode activ-participative 
(expozitive, interogative), cu 

suport video  

2 

13. Susținerea publică a lucrării de licență 
    Reguli de bază ale unei bune prezentări 

Metode activ-participative 
(expozitive, interogative), cu 

suport video  

2 

14. Colocviu Metoda clasică 2 

TOTAL ORE 28 

 

Bibliografie: 
Dorobanţu, M., La thèse de doctorat entre projet et réalisation. In La méthodologie de la recherche 
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Actes du colloque international de Bucarest 18-19 septembre 2008, Université Technique de 
Construction de Bucarest (UTCB), Département de Langues étrangères et Communication. 
Bucureşti: Editura Ars Docendi, 141-152. 

Enache, L.S. (2007). Scrierea unui articol ştiinţific – abordare practică. Revista Română de Medicină de 
Laborator 6(1), 51-61. 

Gibaldi, J. (1999). MLA Handbook for Writers of Research Papers, Fifth Edition. New York: The Modern 
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Nistea, M., Anghel, M. (2021). Tehnica realizării și redactării lucrărilor științifice, București: Editura 
Conspress. 

Rad, I. (2008). Cum se scrie un text științific, Iași: Editura Polirom. 
Rădulescu, M. Șt. (2011). Metodologia cercetării științifice. Elaborarea lucrărilor de licență, masterat, 

doctorat, ediția a II-a revizuită și adăugită. București: Editura Didactică și Pedagogică.  
Șerbănescu, A. (2005). Cum se scrie un text. Iași: Editura Polirom. 
Turabian, K.L. (2007). A manual for Writers. Chicago and London: The University of Chicago Press. 
 
Sitografie: 
Griffies, S.M., Perrie, W.A., Hull, G. (decembrie 2013). Elements of Style for Writing Scientific Journal 

Articles. Consultat la 24 septembrie 2022, la adresa https://www.gfdl.noaa.gov/wp-
content/uploads/2018/08/Elements_of_Style.pdf. 

Stilul APA. (septembrie 2022). Consultat la 24 septembrie 2022, la adresa https://apastyle.apa.org/.  
Stilul MLA. (septembrie 2020). Consultat la 24 septembrie 2022, la adresa https://style.mla.org/.   
Stilul Turabian (Chicago). (septembrie 2022). Consultat la 24 septembrie 2022, la adresa 

https://www.chicagomanualofstyle.org/. 
Scientometria. (septembrie 2022). Consultat la 24 septembrie 2022, la adresa https://www.igi-
global.com/dictionary/a-scientometric-analysis-of-aiaa-journals/25899 

 

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  

Răspunsurile la  examinarea finală 20% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator  

Susţinerea finală a proiectelor  

Testarea periodică prin lucrări de control 40% 

Testarea continuă pe parcursul semestrului 40% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   

Participarea la orele de curs și aplicații  

Alte activităţi  

https://www.gfdl.noaa.gov/wp-content/uploads/2018/08/Elements_of_Style.pdf
https://www.gfdl.noaa.gov/wp-content/uploads/2018/08/Elements_of_Style.pdf
https://apastyle.apa.org/
https://style.mla.org/
https://www.chicagomanualofstyle.org/
https://www.igi-global.com/dictionary/a-scientometric-analysis-of-aiaa-journals/25899
https://www.igi-global.com/dictionary/a-scientometric-analysis-of-aiaa-journals/25899


   
 

 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: COLOCVIU. 
 

 

Numărul total de ore de studiu individual  

Studiul notiţelor de curs 2  Pregătirea pentru examinarea finală 2 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărţi etc. 

2  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

2  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire pentru 
seminar,  proiect, laborator etc. 

  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

Opțional 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 2  Documentarea prin reţeaua internet 2 

Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activităţi   

Pregătirea pentru prezentări orale 2    

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 

 

Semnături: 

Data completării: 

26.09. 2022 

Titularul de curs 

Conf. univ. dr.  

Marinela Doina NISTEA (DOROBANȚU) 

 

     
 

Director de Departament 

Conf. univ. dr. Raluca GHENȚULESCU 

 

 

Semnătură Decan 

 

Ș.l. dr. ing. Daniela Țăpuși 

 


