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credite Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 
Curs Seminar Laborator 

150 40 110 20 20 - E 5 

Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul abordează cercetarea ştiinţifică din  punct de vedere sistemic, componenţial şi procedural. El se axează pe 

ideea că prin cunoaşterea mecanismelor de producere textuală şi prin aplicarea adecvată a principiilor de 

organizare sintactică, semantică şi pragmatică a textului se pot forma priceperi şi deprinderi de redactare a 

diferitor tipuri de texte ştiinţifice. Însuşirea principiilor teoriei segmentării actuale a enunţului, a modelelor de 

progresie tematică, cunoaşterea parametrilor textualităţii etc. ar contribui la lichidarea lacunelor în exprimarea 

scrisă a tinerilor cercetători. Vor fi propuse o serie de consideraţii cum să pui începutul unei cercetări ştiinţifice şi 

să dobândeşti o experienţă de muncă metodic, care se manifestă în capacitatea masterandului  a identifica 

problemele, a le aborda cu metodă,  a redacta un text ştiinţific. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  

– să propună proiecte de cercetare  a unor probleme ştiinţifice; 

– să evalueze importanţa studierii literaturii ştiinţifice la tema aleasă; 

– să anticipeze comiterea diferitor greşeli în scrierea tezelor. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 

la nivel de aplicare: 

– să stabilească trăsăturile stilului ştiinţific; 

– să argumenteze cerinţele faţă de ştiinţificitatea cercetării; 

– să utilizeze diferite metode de cercetare; 

– să-şi expună argumentat poziţia în abordarea problemelor controversate privind  redactarea textului 

știinţific ( originalitatea, coerenţa, expresivitatea ş.a.); 

– să valorifice cunoştinţele primite în scrierea unor discursuri ştiinţifice; 

– să aprecieze importanţa respectării normelor de logică şi normelor de limbă pentru discursul ştiinţific; 

– să întocmească planul de lucru asupra unui articol/ referat/ teză/ discurs; 

– să redacteze un text ştiinţific. 

la nivel de integrare: 

 să propună proiecte de cercetare  a unor probleme ştiinţifice; 

 să evalueze importanţa studierii literaturii ştiinţifice la tema aleasă; 

 să anticipeze comiterea diferitor greşeli în scrierea tezelor. 

Condiții prerechizit: Pentru studierea cursului este necesară parcurgerea nivelului 4, conform ISCED – 

licență, în domeniul științelor socio-umaniste (filologie, filosofie, comunicare, politologie, sociologie). 

Teme de bază: 

1.Etapele constituirii și dezvoltării științei. 2. Cunoaşterea ştiinţifică în domeniul științelor socioumane. 3. 

Metodologia cercetării științifice. Conținut, trăsături, particularități. 4. Etapele cercetării ştiinţifice şi principalele 

instrumente utilizate.  Proiectarea cercetării. Desfăşurarea cercetării. 5. Redactarea lucrării științifice. Principii şi 

repere în elaborarea şi organizarea textului ştiinţific. Reguli de tehnoredactare 6. Criterii de evaluare în cercetare. 

7. Modalități de prezentare și valorificare a rezultatelor cercetării. 8. Probleme de etica științifică. Proprietatea 

intelectuala și dreptul de autor. 

Strategii de predare-învăţare: 

Învăţare centrată pe masterand/ă: prelegeri interactive, lecții asistate la calculator, proiecte; consultaţii. 



Evaluare: 

Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, portofolii etc. 

Nota finală se constituie din următoarele componente:40% din notă constituie rezultatul evaluării finale, 40 %  

din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive (cel puţin 2 

evaluări); 20% din notă  constituie rezultatul  evaluării calităţii lucrului individual al masterandului pe parcursul 

semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, prezentări, activitatea la seminare etc. 

Bibliografie selectivă: 

1. Achimaş A.C. Metodologia cercetării ştiinţifice, Ed. Universitară Iuliu Haţieganu Cluj Napoca, 1999. 

2. Bunge K. Ştiinţă şi filosofie. Bucureşti: Editura Politică, 1984 

3. Celmare Şt. Studii de teoria cunoaşterii. Iaşi: Editura Universităţii "Al.l.Cuza", 1996. 

4. Chomsky N. Cunoașterea limbii. București: editura Științifică, 1996. 

5. Condrea I. Introducere în tehnica cercetării.  Chişinău.2009. 

6. Dogan M., Pahre R. Noile ştiinţe sociale. Interpretarea disciplinelor. Ediţia a II-a. București: Editura 

Alternative, 1997. 

7. Eco U. Cum se face o teză de licenţă.  Bucureşti, 2004. 

8. Enăchescu C., Tratat de teoria cercetării ştiinţifice. Iaşi: Editura Polirom, 2005. 

9. Flonta M., Cognitio. O introducere critică în problema cunoaşterii. Bucureşti: Editura ALL, 1994.  

10. Gherghel N. Cum să scriem un articol ştiinţific. Bucureşti, 1996. 

11. King R.,F. Strategia cercetării. Treisprezece cursuri despre elementele ştiinţelor sociale. Iaşi: Editura 

Polirom, 2005 

12. Marga A. Introducere în metodologia şi argumentarea filosofică. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1992.  

13. Mihai N.  Introducere în filosofia şi metodologia ştiinţei. Chişinău: Editura ARC, 1996. 

14. Moraru Anton. Metodologia istoriei. Teoria și practica investigațiilor științifice. Chișinău: Editura 

Labirint, 2007. 

15. Mureşan V. Evoluţie şi progres in ştiinţă. Bucureşti: Editura Alternative, 1996. 

16. Palii A. Cultura comunicării. Chişinău, 2005. 

17. Pârvu Ilie. Istoria ştiinţei şi reconstrucţia ei conceptuală, Antologie, selecţie, traducere şi note. Bucureşti: 

Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1981. 

18. Popper K.R. Filosofia socială şi filosofia ştiinţei. Antologie editată de David Miller. București: Editura 

Trei, 2000. 

19. Popper Karl. Logica cercetării.  Bucureşti: Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1981. 

20. Rad I.  Cum se scrie un text ştiinţific. Cluj, 2008. 

21. Rădulescu, Mihaela St., Metodologia Cercetării Ştiinţifice, Editura Didactică şi Pedagogică, 2006. 

22. Repanovici, Angela, Managementul resurselor informaționale în cercetarea științifică, Editura 

Universității Transilvania din Brașov, 2008 . 

23. Roșca Rodica. Cercetarea interdisciplinară ca metodologie a științelor. Iași: editura Lumen, 2007. 

24. Stengers Isabele. Inventarea ştiinţelor moderne.Iaşi: Editura Polirom,  2001. 

25. Stolnici Constantin, Cunoaştere şi ştiinţă, București: Editura Andrei Şaguna, 1997.  

26. Surdu Alexandru, Gândirea speculativă. Bucureşti: Editura  Paideia,  2000. 

27. Ţapoc V., Teoria şi metodologia ştiinţelor contemporane: concepte şi interpretări. Chişinău: Editura 

USM, 2005.   
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