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150 40 110 30 10  E 5 

Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul propus 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 esgmentării 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 

Competenţe generale: 

- să definească obiectul de cercetare; 

- să argumenteze alegerea subiectului de cercetare; 

- să definească principalele concepte ce ţin de teoria textului şi de redactarea textului ştiinţific; 

- să descrie organizarea pragmatică a textului ştiinţific; 

- să cunoască cerinţele standartelor bibliografice; 

- să reproducă normele de redactarea a unei lucrări ştiinţifice. 

Competențe specifice: 

- 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 

Studenții vor putea: 

- să utilizeze diferite metode de cercetare; 

- să argumenteze cerinţele faţă de ştiinţificitatea cercetării; 

-  să stabilească trăsăturile stilului ştiinţific; 

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

originalitatea, coerenţa, expresivitatea ş.a.); 

- să valorifice cunoştinţele primite în scrierea unor discursuri ştiinţifce; 

- 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 analizeze caracteristicile discurusului coerent; 

- să comenteze tema, conţinutul şi titlul unei lucrări; 

- să redacteze un text ştiinţific. 

Condiții prerechizit 

Pentru studierea cursului este necesară parcurgerea nivelului 6, conform ISCED – licenţă, domeniul general 



de studiu Filologie. 

Teme de bază: Cunoașterea științifică. Cecetarea științifică.Taxonomia ştiinţelor. Ştiinţificitatea. Speciile 

textului ştiinţific. Stilul ştiinţific şi subtipurile lui. Organizarea pragmatică a textului ştiinţific.Elemente ale 

paratextualităţii în textul ştiinţific. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, activități în grup, platforma e-learning, proiecte, consultaţii. 

Evaluare 

Evaluarea este realizată prin diverse metode: prezentări, rapoarte, participări la discuţii, portofolii etc. Nota 

finală se constituie din următoarele componente: rezultatul evaluării finale (40%),  cel puţin 2 evaluări curente  

(40%), evaluarea calităţii lucrului individual  al studentului  (20%). 

Bibliografie selectivă: 

1. Condrea I. Introducere în tehnica cercetării.  Chişinău. 

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

3. Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor. 

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

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

6. Palii A .Cultura comunicării. Chişinău, 2005 
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