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Şcoala doctorală de Ştiinte socio-umane 
Anul Universitar 2017-2018 / Sem II 
Program Studii Universitare Avansate 
Disciplina: A.2. Surse primare și surse secundare în cercetarea doctorală. Cercetare științifică în spațiul academic 
B.1. Spații discursiv-textuale proprii epocii interbelice/postbelice românești. Sincronizări 
B.2. Teorii și practici literare în literatura română actuală 
B.3. Engleza pentru scopuri științifice umaniste 
B.4. The semantics and pragmatics of Academic English 
B.5. Istoria civilizației europene  
B.6. Societate și mentalitate în istoria Europei 
B.7- Argumentarea în discursul științific. Genul discursiv academic 
B.8- Retorică, argumentare și analiză de discurs 
B.9. Comunicare interculturală în francofonie. Stereotipuri socioculturale și identitare 
B.10 - Proiectarea modelelor conceptuale în cercetările economice 
B.11. Analiza comparativă calitativă și modelarea strategiilor în organizații 
 

O R A R 
Semestrul II    

Anul universitar 2017 - 2018 
 

Experţi:  
1. Prof. univ. dr. Milea Doinița (2 ore curs, 2 ore seminar): doinita.milea@ugal.ro 
2. Prof. univ. dr. Simona Antofi (2 ore curs, 2 ore seminar): simona.antofi@ugal.ro 
3. Prof. univ. dr. Alina Ganea - 2 ore (1 oră curs, 1 oră seminar): Alina.Ganea@ugal.ro 
4. Prof. univ. dr. Constantin Ardeleanu (2 ore curs, 2 ore seminar): cardeleanu@ugal.ro 
5. Prof. univ. dr. Gabriela –Olimpia Scrispnic (1 oră curs, 1 oră seminar): gabriela.scripnic@ugal.ro 
6. Prof. univ. dr. Andrei Carmen (A.2. 1 oră curs, 1 oră seminar; B.9. 2 ore curs, 2 ore seminar): carmen.andrei@ugal.ro 
7. Conf. univ. dr. ec. habil. Angela-Eliza MICU - 4 ore (2 ore curs, 2 ore seminar): angelaelizamicu@yahoo.com  
8. Prof. univ. dr. George Enache – 2 ore (1 oră curs, 1 oră seminar): george.enache@ugal.ro 
9. Prof. univ. dr. Căpățînă Alexandru - 4 ore (2 ore curs, 2 ore seminar): alexandru.capatana@ugal.ro 
10. Prof. univ. dr. Silviu-Dan Lupașcu (2 ore curs, 2 ore seminar): slupascu@yahoo.com  
11. Prof.univ.dr. Mariana Neagu (3ore curs, 3 ore seminar): neagum@ugal.ro 
12. Prof. univ. dr. Elena Croitoru – 4 ore (2 ore curs, 2 ore seminar): Elena.Croitoru@ugal.ro 
13. Prof. univ. dr. Neculiță Mihaela – 4 ore (2 ore curs, 2 ore seminar):mihaela.neculita@ugal.ro 
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A. CURS GENERAL 

Nr crt. 
 

Data/ora  
sustinerii 
cursului 

Sala Persoana care 
prezinta cursul 

Curs /  
Seminar / 
Laborator 

Tematica Cursului / Laboratorului Observatii 

1.  Luni 
19.02.2018, 
 Ora 16.00-18.00 

I17 
(corp 
FEAA) 
 

Conf. dr.habil. 
Angela-Eliza Micu 

2 h Curs Elemente de analiză comparativă -  Calitativ 
versus cantitativ în cercetarea economică; Via 
media: analiza calitativ-comparativă; Scopuri 
ale comparației; Noțiuni de teoria mulțimilor; 
Metodologia analizei calitativ-comparative; 
Modelarea strategiilor de dezvoltare a 
organizației. 

2h 

2.  Luni 
19.02.2018,  
Ora 18.00-20.00 

I17 
(corp 
FEAA) 
 

Conf. dr.habil. 
Angela-Eliza Micu 

2 h Seminar 
Instrumente utile în analiza comparativă 

calitativă și în modelarea strategiilor în 

organizații – Canoanele inductive ale lui Mill; 

Tipuri de mulţimi utilizate în analiza 

comparativă; Analiza cu mulţimi distincte 

bivalente; Analiza cu mulţimi vagi. 

2h 

3.  Marți 20.02.2018, 
Ora  
16.00-18.00 

AS004 Prof. dr. George 
Enache 
 

Curs și 
Seminar 

A.2.Surse primare și surse secundare în 
cercetarea doctorală. Cercetare științifică în 
spațiul academic 
Sursele istorice in cercetarea istoriei 
comunismului. Capcanele discursive ale 
arhivelor Securității și gestionarea memoriei în 
interviurile de istorie orală 

2h 

4.  Joi 
22.02.2018, Ora 
16.00-20.00 

AS 004  Prof.dr. 
Constantin 
Ardeleanu 

Curs și 
Seminar 

Istoria civilizației europene – concepte și 
metode actuale 

4 h 

5.  Vineri 
23.02.2018, Ora 
16.00-20.00 

AS 112 Prof. dr. Silviu-
Dan Lupașcu 

2 h Curs 
2 h Seminar 

Prezentarea metodelor de investigație 

istoriografică utilizate de o serie de autori din 

Școala Analelor: Fernand Braudel, Jacques Le 

Goff, Georges Duby. Relația dintre societate și 

4 h 



mentalitate în discursul istoriografic. 

Continuitatea logică a argumentării prin citarea 

surselor primare și surselor secundare. 

6.  Sâmbătă, 10 
martie, orele 9 - 
11 

AS 112 Prof. dr. Simona 
Antofi 

Curs și 
seminar – 1 
h curs, 1 h 
seminar 

Metodologia cercetării științifice doctorale în 
domeniul științelor socio-umane. 
Documentarea, selecția, comprehensiunea și 
utilizarea surselor primare, secundare și 
terțiare. Explicarea, comprehensiunea și 
interpretarea ca activități de valorizare a 
surselor primare și secundare în cercetarea 
doctorală 

2 h 

7.  Duminică,  
11 martie, orele 9 
- 11 

AS 112 Prof. dr. Simona 
Antofi  

2 h curs Studiile literare în actualitate. Teorii și practici 
de analiză a textului literar. 

2 h 

8.  Duminică,  
11 martie, orele 
11 - 13 

AS 112 Prof. dr. Simona 

Antofi 

2 h seminar Distant Reading vs Close Reading. Republica 
literelor. 

2 h 

9.  Miercuri 
14.03.2018, Ora 
16.00-18.00 
 

I 01 
(corp 
FEAA) 
 

Prof.dr. Alexandru 
Căpățînă 

Curs Design-ul unui model conceptual specific unei 
cercetări economice: Identificarea unui gap in 
cercetare în vederea elaborării unui model 
conceptual; Formularea întrebării centrale 
(research question) și a ipotezelor cercetării; 
Testarea modelului prin analiza în 
componente principale; Prezentarea 
metodelor de analiză ststistică descriptivă ce 
pot fi utilizate în analiza datelor. 

2h 

10.  Miercuri 
14.03.2018, Ora 
18.00-20.00 
 

I 01 
(corp 
FEAA) 
 

Prof.dr. Alexandru 
Căpățînă  

Seminar Prezentarea unei baze de date aferente unui 
model conceptual; Validarea consistenței 
interne a itemilor specifici unui chestionar 
(Cronbach Alpha); Codificarea variabilelor 
independente/dependente specifice modelului 
conceptual în SPSS; Testarea ipotezelor prin 
metode statistice adecvate (chi-square, 
analize de regresii lineare, ANOVA etc.). 

2h 



11.  
 

Sâmbăta 
24.03.2018, Ora 
9.00-11.00 

AS 112 
 

Prof.dr. Doinița 
Milea  

2h Curs 
 

Problematica abordată în cadrul cursului–  
sincronizarea ca model cultural și implicaţiile 
socio-literare ale fenomenului – se înscrie în 
sfera unor preocupări de interes major în 
câmpul epistemologic contemporan, îndeosebi 
în sfera disciplinelor socio-umane (sociologie, 
psiho-sociologie, hermeneutică, istoriografie, 
istoria mentalităţilor, studii culturale, studii 
literare (teorie, critică şi istorie literară) etc.  
Dialogul implicit și explicit cu modelele la 
scriitorii români interbelici şi postbelici. 
Reconfigurarea culturală și sincronizare 
literară. 

2h 

12.  Sâmbătă 
24.03.2018, Ora  
11.00-13.00 

AS 112 
 

Prof.dr. Doinița 
Milea  

2h Seminar Refacerea alegorică, parabolică, parodică a 
lumii în spațiul totalitar românesc. Modelele 
generației ’60. Dinamica scriiturii și dialogul 
afișat cu modelele literare. Intertextualitatea. 
Doctoranzii vor putea valorifica aceste 
conţinuturi în activităţile de cercetare 
ulterioare, în elaborarea unor proiecte 
individuale sau în activităţile derulate în cadrul 
unor proiecte de echipă, beneficiind de 
avantajul deschiderii interdisciplinare în studiul 
textelor literare şi, în genere, al fenomenelor 
culturale. 
 

2h 

13.  Luni 
02.04.2018 
Ora 10.00-11.00 

AS102 Prof.dr. Gabriela 
Scripnic 

curs Relaţia dintre retorică, argumentare şi analiză 

de discurs. Tipuri de argumente: argumente 

cvasi-logice, argumente empirice, argumente 

constrângătoare şi de rea credinţă. Pathosul şi 

emoţiile: cum se contruiesc emoţiile în 

discurs? 

1h 

14.  Luni AS102 Prof.dr. Gabriela seminar Analiză de discurs în vederea identificării 1h 



02.04.2018 
Ora 11.00-12.00 

Scripnic tipului de argumente folosite şi a mijloacelor 
lingvistice care funcţionează drept pateme. 

15.  Miercuri 
04.04.2018, Ora 
16.00-18.00 

AS 102 
 

Prof.dr. Alina 
Ganea 

1 h Curs 
1 h Seminar 

Noțiuni teoretice fundamentale din domeniul 
argumentării. Caracteristicile genului discursiv 
academic. Modul de organizare argumentativ 
al textelor științifice. Metode de raționament. 
Procedee argumentative. Strategii 
argumentative. Sofisme și paralogisme 
Analiza unor tipuri de producții științifice 

academice. 

2h 

16.  Marți 
17.04.2018 
Ora 17.00-19.00 

AS102 Prof. dr. Carmen 
Andrei  

1 h Curs 
1 h Seminar 

A.2.Surse primare și surse secundare în 
cercetarea doctorală. Cercetare științifică în 
spațiul academic. Manipularea BDI-urilor şi 
analiza corpus-urilor 

2 h 

17.  Luni  
7.05.2018 
Ora 16.00-20.00 

I02 Prof. dr. Mihaela 
Neculiță 

2 h Curs 
2 h Seminar 

A2.Surse primare și surse secundare în 
cercetarea doctorală. Cercetare științifică în 
spațiul academic 
Curs: Tipologia surselor de informare. 
Avantajele și dezavantajele utilizării surselor 
primare. Utilizarea surselor secundare în 
cercetarea doctorală. 
Seminar: Utilizarea practică a surselor de 
informare electronice. Interogarea bazelor de 
date. 

4h 

18.  Marți 
15.05.2018 
Ora 16.00-20.00 

AS102 Prof. dr. Carmen 
Andrei  

2 h Curs 
2 h Seminar 

B.9. Comunicare interculturală în francofonie. 
Stereotipuri socioculturale și identitare în 
Belgia, Quebec. 

4h 

19.  Vineri, 
18.05.2018,  
Ora 14.00-16.00 

AS112 Prof. dr. Mariana 
Neagu 

1 h curs 
1 h seminar 

A2. Surse primare și surse secundare în 
cercetarea doctorală. Cercetare științifică în 
spațiul cultural academic 
Prezentarea metodologiei cercetării intr o teza 
de doctorat si/sau intr-un articol științific. 
Descrierea procedeelor de colectare si analiza 
a datelor din sursele primare (acuratete, 

2 h 



validitate), specificarea avantajelor si 
dezavantajelor, justificarea alegerii surselor 
primare. 
Discutarea notiunilor de surse secundare, 
plagiat si autoplagiat. 

20.  Vineri, 
18.05.2018, 
Ora 16.00 -20.00 

AS 112 Prof. dr. Mariana 
Neagu 

2 h curs  
2 h seminar 

B. 4 The Semantics and Pragmatics of 
Academic English 
Academic English: definition and features 
The context of academic communication 
The semantic field of coming to know 
Interpersonal meaning in academic 
presentations 

4h 

21.  Marți  
29.05.2018  
Ora 16.00-18.00 

AS 112 
 

Prof. dr. Elena 
Croitoru  

Curs 2h General language and specialized languages. 
Basics of writing in English for scientific 
purposes: English for humanities. On the 
importance of writing in Academic English. 
Passive structures in English for scientific 
purposes. Translation difficulties. The use of 
modals in English for scientific purposes. 
Translation difficulties. The use of connectives 
in scientific articles (in oral communication at 
conferences and in published articles). Writing 
in and translating into English for scientific 
purposes. The use of the very frequent non-
finites. Collocations in English for scientific 
purposes 
 

2h 

22.  Marți 
29.05.2018 Ora 
18.00-20.00 

AS 112 
 

Prof. dr. Elena 
Croitoru 

Seminar 2h 
 

Passive structures in English for scientific 

purposes. Translation difficulties. The use of 

connectives in scientific articles. Writing in and 

translating into English for scientific purposes. 

The use of the very frequent non-finites. 

Collocations in English for scientific purposes. 

2h 



 


