
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei INTRODUCERE ÎN CERCETARE     

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare V 2.7 Regimul 
disciplinei 

Fac 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23 

Tutoriat 2 

Examinări  3 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 48 

3.8 Total ore pe semestru 90 

3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea / Departamentul Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Catedra Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

5.1 De desfăşurare a cursului  Videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Nu este cazul 

  

  

 



 
 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

  Familiarizarea studenţilor cu etapele şi strategiile cercetării ştiinţifice economice, cu analiza 
raţională a fenomenelor şi proceselor economice, creşterea competitivităţii şi calităţii 
activităţilor şi proiectelor ştiinţifice. 

 Însuşirea şi dezvoltarea abilităţilor elaborării şi susţinerii unor referate, rapoarte, documente 
pentru analiză şi decizie. 

 Însuşirea şi dezvoltarea abilităţilor elaborării şi susţinerii lucrării de licenţă; 

 Cunoaşterea sistemelor bibliografice şi de accesarea a datelor din reţelele naţionale şi 
internaţionale.   

Competenţe 
transversale 

 Aplicarea doctrinei şi deontologiei profesionale în executarea unor analize  economice  in-
terdisciplinare. 

 Relevarea rolului funcţional şi performant al cercetării ştinţifice economice în scopul 
resposabilizării şi responsabilităţii  în finalizării studiilor şi elaborarea lucrărilor de licenţă. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei   Dezvoltarea abilităţilor în cercetarea ştiinţifică prin conexiunii 
interdisciplinare cu disciplinele teoretice şi aplicative.  

7.2 Obiectivele specifice   Cunoaşterea sistemului noţional şi conceptual din ştiinţele 
economice.  

 Armonizarea cercetărilor ştiinţifice economice la exigenţele 
europene şi internaţionale. 

 Cunoaşterea normelor şi exigenţelor în cercetarea ştiinţifică 
economică contemporană. 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Rolul metodologiei cercetării ştiinţifice economice în universul 
cunoaşterii şi activităţii economice. Formarea, evoluţia şi dezvoltarea 
sistemului ştiinţelor economice 

Abordari interactive prin 
utilizarea 
videoproiectorului, 
discutarea tematicii 
cursului. Folosirea cuvinte 
cheie, a exemplelor şi 
modelelor în cercetarea  
ştiinţifică economică. 
 Prezentarea unor lucrări 
cu temaică specifică. 

4 ore 

Etapele şi dinamica cercetării ştiinţifice. Desfăşurarea muncii de 
cercetare ştiinţifică în domeniul economic. Opţiuni şi direcţii de 
cercetarea în ştiinţifică contemporană. 

4 ore 

Rapoarte, studii de caz, analiză, expertize economico-financiare. 
Exigenţe şi modele europene. 

4 ore 

Tehnici şi strategii ştiinţifice operaţionale individuale şi în echipă. 
Rolul studiilor de licenţă, masterale şi doctorale. 

4 ore 

Elaborarea textului ştiinţific.Elementele constitutive ale textului 
ştiinţific. 

4 ore 

Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor. Reglementări europene 
şi internaţionale. Legislaţia românească şi a Uniunii Europene în 
domeniul prorietăţii intelectuale. 

4 ore 

Fundamentarea şi susţinera lucrărilor şi raportelor ştiinţifice. 
Argumentarea discursului ştiinţific în cercetarea economică. 

4 ore 

Bibliografie:  
1. Popescu, Constantin, Ciucur, Dumitru, Răboacă, Gheorghe, Iovan, Daniela, Metodologia cercetării 

ştiinţifice economice, Bucureşti, Ed. ASE, 2006. 
2. Florescu, Stela Margartea, Managementul cercetării ştiinţifice, Bucureşti, Ed. ASE, 2006. 
3. Constantinescu, N.N., Probleme ale metodologiei de cercetare în ştiinţa economică, Bucureşti, Ed. 

Economică, 1998. 
4. Şerbănescu, Andra, Cum se scrie un text, Iaşi, Ed. Polirom,, 2007.   



 
 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Formularea problemei de cercetat în cadrul 
proiectul de cercetare. Documentarea ştiiţifică 

 
 
Expunerea 
sistematică,studiul de caz, 
dezbaterea, conversația 
 

2 ore 

Stabilirea scopului şi obiectivelor 2 ore 

Cadrul teoretic. Cunoaşterea bazelor de date 2 ore 

Studiul de teren şi experimentul 2 ore 

Analiza şi interpretarea 2 ore 

Evidenţierea rezultatelor şi a concluziilor 2 ore 

Redactarea textului lucrării. Comunicarea rezultatelor 2 ore 

Bibliografie: 
1. Popescu, Constantin, Ciucur, Dumitru, Răboacă, Gheorghe, Iovan, Daniela, Metodologia cercetării 

ştiinţifice economice, Bucureşti, Ed. ASE, 2006. 
2. Florescu, Stela Margartea, Managementul cercetării ştiinţifice, Bucureşti, Ed. ASE, 2006. 
3. Constantinescu, N.N., Probleme ale metodologiei de cercetare în ştiinţa economică, Bucureşti, Ed. 

Economică, 1998. 
4. Şerbănescu, Andra, Cum se scrie un text, Iaşi, Ed. Polirom,, 2007.   

 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota 
finală 

 
Notare de la 1 la 10. Interactivitate prin întrebări şi 

răspunsuri, studii de caz, aplicaţii  şi 
elaborarea unui proiect ştiinţific. 

60% 

10.5 
Seminar/laborator 

Participare activă la 
seminar 

Răspunsuri la întrebări cu tematică 
specifică cercetării ştiinţifice. 
Elaborarea de proiecte, susţinere şi 
argumentare.  

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Elaborarea unui proiect ştiinţific. 
 

 
   
   
  

  

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina asigură universul conceptual epistemic şi metodologic pentru studenţi în vederea pregătirii şi 
susţinerii lucrărilor de licenţă, deschide calea pentru cercetarea ştiinţifică individuală şi în echipă, pentru 
formarea şi implicarea capitalului uman în munca ştiinţifică instituţionalizată. 

   

 

 

 

 


