
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte Economice si Sociale 

1.3 Departamentul Ştiinţe Socio-Umane 

1.4 Domeniul de studii Asistență Socială 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Asistență Socială 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei SW3105 - Fundamentele cercetării științifice  

2.2 Titularul activităţii de curs   Lect. univ. dr. Székedi Levente 

2.3 Titularul activităţii de 

Seminar 

Lect. univ. dr. Székedi Levente 

2.4 Anul de studiu III 

2.5 Semestrul 1. 

2.6 Tipul de evaluare Colocviu 

2.7 Regimul disciplinei DF, obligatorie 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator   28 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care3.5curs 28 3.6 seminar/laborator   28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat 2 

Examinări / Verificări pe parcurs 2 

Alte activităţi… - 

3.7 Total ore studiu individual 19 

3.8 Total ore pe semestru 75 

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) 

 

5.1 de desfăşurare a cursului  Videoproiector, laptop 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului   

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 

 Profesionale 

● Planificarea optimă a metodologiei cercetărilor socio-umane  
● Aprofundarea noțiunilor de cercetare cantitativă și calitativă 
● Abordarea practică a metodelor de cercetare 
● Alegerea bibliografiei la cercetări socio-umane 
● Fixarea obiectivelor de cercetare 
● Formularea întrebărilor de cercetare și a ipotezelor 
● Structurarea unei cercetări științifice 
● Introducerea temei cercetării 
● Analiza și interpretarea datelor cercetării 
● Formularea concluziilor științifice 

 

Competenţe 

Transversale 

● Combinarea metodelor cantitative și calitative în funcție de obiectivele cercetării 
● Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea metodologiei cercetării sociologice 
● Diferențierea rezultatelor obiective de interpretările subiective 
● Cunoașterea și aplicarea standardelor științifice 
● Aplicarea standardelor de citație APA 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

● Capacitatea de a alege metodele adecvate ale cercetării științifice  
● Capacitatea de organizare  
● Capacitatea de a formula sinteze și concluzii științifice   
● Comunicare scrisă 
● Capacitatea de a decide independent fără imixtiuni și influențe  
● Capacitatea de a susţine public o prezentare  
● Competența de analizare a problemelor sociale 

7.2 Obiectivele specifice ● Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 
● Utilizarea metodelor cantitative și calitative de cercetare 
● Utilizarea instrumentelor şi metodelor de cercetare sociologică 
● Utilizarea tehnicilor de investigare socială şi cercetare 

 

 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare Observaţii 

1.Actualitatea unei teme de cercetare și alegerea 

titlului. Aspecte preliminare. 

Prelegere 2 ore 

2.Planificarea cercetării. Structura referatului 

științific. 

Prelegere 2 ore 

3.Introducerea temei de cercetare și prezentarea 

aspectelor teoretice. Utilizarea corectă a literaturii de 

specialitate. Folosirea bazelor de date online. Utilizarea 

stilului de referențiere APA.   

Prelegere 2 ore 

4.Identificarea resurselor și a posibilităților 

cercetătorului. 

Prelegere 2 ore 

5.Formularea întrebărilor de cercetare și a ipotezelor de 

cercetare. Limitele cercetării. 

Prelegere 2 ore 

6.Stabilirea obiectivelor de cercetare. Alegerea 

metodelor de cercetare. Avantajele și dezavantajele 

metodelor cantitative și calitative. 

Prelegere 2 ore 

7.Tehnici calitative de cercetare. Prelegere 2 ore 

8.Tehnici cantitative de cercetare. Eșantionare. 

Reprezentativitate. Elaborarea chestionarului: datele 

demografice, contextul socio-economic și aspectele 

specifice cercetate. 

Prelegere 2 ore 

9.Constituirea și gestionarea unei baze de date.  Prelegere 2 ore 

10.Rezultatele cercetării: interpretarea și raportarea 

rezultatelor. 

Prelegere 2 ore 

11.Compararea rezultatelor proprii cu alte cercetări din 

domeniu.  

Prelegere 2 ore 

12.Formularea concluziilor și redactarea abstractelor. Prelegere 2 ore 

13.Evitarea greșelilor frecvente din referate și lucrări 

de disertație. Diferențe material de promovare și 

cercetre științifică. 

Prelegere 2 ore 

14.Conferințele științifice. Publicarea cercetării. 

Tehnici de prezentare în public. 

Prelegere 2 ore 

 

 

8.2. Seminarii Metode de predare 

 

Obs. 

 

1. Actualitatea unei teme de cercetare și alegerea 

titlului. Aspecte preliminare. 

Dezbatere, clarificare conceptuală, 

sinteza cunoştinţelor 

 

 

2 ore 



2.Planificarea cercetării. Structura referatului 

științific. 
Dezbatere, clarificare conceptuală, 

sinteza cunoştinţelor 

 

2 ore 

3.Introducerea temei de cercetare și prezentarea 

aspectelor teoretice. Utilizarea corectă a literaturii de 

specialitate. Folosirea bazelor de date online. Utilizarea 

stilului de referențiere APA.   

Dezbatere, clarificare conceptuală, 

sinteza cunoştinţelor 

 

2 ore 

4. Identificarea resurselor și a posibilităților 

cercetătorului. 
Dezbatere, clarificare conceptuală, 

sinteza cunoştinţelor 

 

2 ore 

5.Formularea întrebărilor de cercetare și a ipotezelor de 

cercetare. Limitele cercetării. 
Dezbatere, clarificare conceptuală, 

sinteza cunoştinţelor 

 

2 ore 

6.Stabilirea obiectivelor de cercetare. Alegerea 

metodelor de cercetare. Avantajele și dezavantajele 

metodelor cantitative și calitative. 

Dezbatere, clarificare conceptuală, 

sinteza cunoştinţelor 

 

2 ore 

7.Tehnici calitative de cercetare. Dezbatere, clarificare conceptuală, 

sinteza cunoştinţelor 

 

2 ore 

8.Tehnici cantitative de cercetare. Eșantionare. 

Reprezentativitate. Elaborarea chestionarului: datele 

demografice, contextul socio-economic și aspectele 

specifice cercetate. 

Dezbatere, clarificare conceptuală, 

sinteza cunoştinţelor 

 

2 ore 

9. Constituirea și gestionarea unei baze de date.  Dezbatere, clarificare conceptuală, 

sinteza cunoştinţelor 

 

2 ore 

10.Rezultatele cercetării: interpretarea și raportarea 

rezultatelor. 
Dezbatere, clarificare conceptuală, 

sinteza cunoştinţelor 

 

2 ore 

11.Compararea rezultatelor proprii cu alte cercetări din 

domeniu.  
Dezbatere, clarificare conceptuală, 

sinteza cunoştinţelor 

 

2 ore 



12.Formularea concluziilor și redactarea abstractelor. Dezbatere, clarificare conceptuală, 

sinteza cunoştinţelor 

 

2 ore 

13.Evitarea greșelilor frecvente din referate și lucrări 

de disertație. Diferențe material de promovare și 

cercetre științifică. 

Dezbatere, clarificare conceptuală, 

sinteza cunoştinţelor 

 

2 ore 

14.Conferințele științifice. Publicarea cercetării. 

Tehnici de prezentare în public. 
Dezbatere, clarificare conceptuală, 

sinteza cunoştinţelor 

 

2 ore 

 

Bibliografie obligatorie: 

 

 Ligeti György, Héra Gábor : Módszertan - A társadalmi jelenségek kutatása, Osiris Kiadó, 2014 

  

 Magyari Tivadar: Adatfelvételi módszerek a társadalomkutatásban, Presa Universitară Clujeană, 2005 

  

 Traian Rotariu, Fundamentele metodologice ale științelor sociale, Ed. Polirom,  2016 
  
 Iluț Petru, Abordarea calitativă a socioumanului, Ed. Polirom, 1997,  
  

 David Silverman, Interpretarea datelor calitative : Metode de analiză a comunicării, textului şi 

interacţiunii, Ed. Polirom, 2004,  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tară și din 

străinătate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bookline.ro/szerzo/ligeti-gyorgy/26756
https://bookline.ro/szerzo/hera-gabor/68628


10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.1 Curs - corectitudinea și 

completitudinea 

cunoștinţelor;  

 - coerenţa logică;  

 - gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate; 

- criterii ce vizează 

aspectele atitudinale: 

conştiinciozitatea, 

interesul pentru studiul 

individual 

Colocviu 60% 

10.2. Seminar  

- prezență activă, 

calitatea 

intervențiilor  

 

 

 

Evaluare continuă 

 

40% 

10.2 Standard minim de performanţă: cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie și metodologie 

 

 

Data completării 

14.09.2018 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

………………… 

 

……………………………….        

         ……………………………… 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 

……………………………..  ………………………..  

 


