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UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI 
IOSUD UDJG 
ŞCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 
Adresa: str. Domnească 111, 800201 - Galaţi 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei A.3.3 Surse primare și surse secundare în cercetarea doctorală – Domeniul Filologie - 

Limbă și literatură franceză 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. habil. Alina Ganea  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. habil. Alina Ganea  
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de 

evaluare 
Certificat 2.7 Regimul 

disciplinei 
A1. Disciplină generală 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână  din care:   3.2 curs  3.3 seminar/laborator  
3.4 Total ore din planul de învăţământ 6 din care:   3.5 curs 4 3.6 seminar/laborator 2 
Distribuţia fondului de timp  Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate și pentru redactarea unor lucrări 
în vederea participării la conferințe internaționale 

40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  30 
Tutoriat  - 
Examinări 4 
Alte activităţi: studierea unor articole / reviste / volume de specialitate publicate de către edituri din străinătate 25 
3.7 Total ore studiu individual 119 
3.9 Total ore pe semestru 125 
3. 10 Numărul de credite 5 
 

 
 

 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
1.2 IOSUD UDJG Școala Doctorală de Științe Socio-Umane 
1.4 Domeniul de studii  Filologie 
1.5 Ciclul de studii Ciclul III - Doctorat 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  • Parcurgerea şi însuşirea conţinuturilor specifice disciplinelor de specialitate de nivel licență 

și masterat din domeniul socio-uman  
4.2 de competenţe • Cunoașterea modului de constituire și studiu a unei ‘bănci’ de resurse documentare pe 

marginea unei teme științifice date din domeniul socio-uman 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a cursului  • PC, conexiune internet 
5.2. de desfășurare a seminarului/ 
laboratorului 

• PC, conexiune internet 
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8. Conţinuturi 

8. 1 Curs – 4 ore Metode de predare Observaţii 

Prezentarea demersului metodologic de cercetare în 
elaborarea unei teze de doctorat în domeniul științelor 
umaniste.  
 
Precizări metodologice privind identificarea, selecția și 
utilizarea surselor primare, secundare și terțiare. De la 
stabilirea bibliografiei la realizarea revistei literaturii 
științifice de specialitate (revue de la littérature/literature 
review)   

Prelegerea interactivă 
Conversația euristică  
Problematizarea 
 
Prelegerea interactivă 
Conversația euristică  
Problematizarea 

 
2 ore 

 
 

2 ore 

Bibliografie 
Beaud, Michel (2006). L'art de la thèse. Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou 
tout autre travail universitaire à l'ère du Net. Paris : La Découverte. 
Cislaru, Georgeta, Claudel, Chantal, Vlad, Monica (2011). L'écrit universitaire en pratique, 2e édition. Louvain-la-
Neuve : De Boeck Supérieur. 
Dépelteau, François (2010). La démarche d'une recherche en sciences humaines. De la question de départ à la 
communication des résultats. Les Presses de l'Université Laval. De Boeck Supérieur. 
Mace, Gordon, Pétry, François (2010). Guide d'élaboration d'un projet de recherche en sciences sociales; De Boeck 
Supérieur. 
http://ccfr.bnf..fr 
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr 
https://isidore.sciencehttps://www.sciencedirect.com 
https://www.cairn.info 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr 
https://www.persee.fr 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 CP1: Utilizarea adecvată a conceptelor teoretice și metodologice corelative etapelor cercetării științifice 
doctorale 
CP2: Prezentarea sintetică şi analitică a tematicii de cercetare alese, cu valorificarea instrumentarului 
conceptual de profil 
CP3: Analiza textelor științifice ilustrative pentru dinamica studiilor de profil, cu sublinierea elementelor de 
noutate/inovare științifică 
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 CT1: Utilizarea componentelor domeniului științific de cercetare, în deplină concordanţă cu etica 
profesională 
CT2: Relaționarea în echipă, comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice în dezbaterile din 
cadrul cursurilor și seminariilor 
CT3: Organizarea unor sesiuni ştiinţifice cu secţiuni speciale dedicate cercetării științifice de profil şi 
prezentarea unor lucrări individuiale care să permită verificarea îndeplinirii obiectivelor de flormare vizate 
în cadrul cursurilor 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei  

Selectarea și utilizarea adecvată a surselor primare și secundare în cercetarea doctorală  
în conformitate cu normele deontologice ale cercetării științifice 

7.2 Obiectivele specifice  Formarea abilităților de căutare și selecție a informației științifice relevante pentru 
cercetarea științifică doctorală propusă 
Operaționalizarea conceptelor teoretice și metodologice definitorii în vederea 
determinării stadiului cunoașterii și a cercetării științifice în domeniul temei doctorale 
propuse 
Identificarea, analiza, sinteza și operaționalizarea informației științifice oferite de 
sursele primare, secundare și terțiare utilizate în cercetarea doctorală 
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8. 2 Seminar/laborator – 4 ore Metode de predare Observaţii 
Activitate practică   
Identificarea, selecția și valorizarea surselor primare și secundare în 
cercetarea doctorală de profil filologic.  
 

Problematizarea, 
dezbaterea, explicația 
 

2 ore          

Bibliografie 
Cislaru, Georgeta, Claudel, Chantal, Vlad, Monica (2011). L'écrit universitaire en pratique, 2e édition. Louvain-la-
Neuve : De Boeck Supérieur. 
http://www.abes.fr 
http://www.ndltd.org 

 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota 
finală 

10.4 Curs Pracurgerea și însușirea 
conținuturilor predate  

Evaluare continuă prin metode orale 
 

50% 

10.5 Seminar/laborator 

Elaborarea unei lucrări de 
seminar ilustrând identificarea 
și valorificare surselor primare 
și secundare pertinente pentru 
propria temă de cercetare 

Evaluare continuă prin metode orale 
 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Reproducerea mecanică a conținuturilor parcurse 
• Nota 5 la lucrarea de seminar.  

 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
1.10.2020  

 
Prof. univ. dr. habil. Alina Ganea   Prof. univ. dr. habil. Alina Ganea  

 

 
 
Data avizării    

Semnătura  
Directorului  

Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane 
Prof. univ. dr. habil.Nicoleta Ifrim 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Aspectele abordate sunt fundamentale pentru desfășurarea activității ulterioare de cercetare de către studenții 
doctoranzi, corespund standardelor de calitate naționale și sunt puse în corelație cu bunele practici în uz în comunitățile 
academice internaționale.   


