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FIŞA DISCIPLINEI 
 

 
1. Date despre program 

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

1.2. IOSUD UDJG Şcoala Doctorală de Studii Socio-Umane 

1.3. Domeniul de studii Economie 

1.4. Ciclul de studii Ciclul III – Studii universitare de doctorat 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei A.2. Surse primare și surse secundare în cercetarea doctorală. Cercetare științifică în 

spațiul academic 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. hab. Mihaela Neculita 

2.3 Titularul activităţilor de 
seminar/laborator/proiect 

Prof. univ. dr. hab. Mihaela Neculita 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Verif
icare 

2.7 Regimul disciplinei Generală 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 4 din care: 3.5 curs 2 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 10 

Alte activităţi: studierea unor articole / reviste / volume de specialitate publicate de către edituri din străinătate 21 

3.7 Total ore studiu individual 121  

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Parcurgerea şi însuşirea conţinuturilor specifice disciplinelor de specialitate economice de 

licenţă şi master. 

4.2 de competenţe  Nu este cazul. 

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a 
cursului 

 Sală de curs dotată cu tabla inteligenta, videoproiector. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 
 Sală de seminar dotată cu calculatoare şi conexiune Internet. 
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  CP1: Cunoașterea, întelegerea și utilizarea conceptelor, metodelor și tehnicilor utilizate despre si de 

sursele de informare în cercetarea doctorală; 

 CP2: Gestionarea surselor de informare electronice; 

 CP3: Analiza bazelor de date. 
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 CT1: Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în 

realizarea cercetării doctorale; 

 CT2: Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi munca eficiente în cadrul echipei; 

 CT3: Utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de 

comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze 

de date, cursuri on-line etc.) atât in limba româna, cât şi intr-o limbă de circulaţie internaţională. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Transmiterea noţiunilor fundamentale referitoare la sursele primare și 

secundare în cercetare; Dezvoltarea unei gândiri analitice prin 

utilizarea analizei structurale şi comparative între nivelurile din care 
provin informațiile. 

7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: 

 studierea şi explicarea sistemul de termeni şi concepte referitoare la 

sursele primare și secundare în cercetare 

2. Instrumental-aplicative: 

 aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de 

probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului; 

 utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a 

aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, 

concepte, metode şi  teorii. 

3. Atitudinale 

 respect pentru opiniile celor din jur; 

 implicarea în participarea la anumite sesiuni ştiinţifice potrivit 

propriilor direcţii de cercetare. 

 
8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

A. 2. Surse primare și surse secundare în cercetarea 

doctorală. Cercetare științifică în spațiul academic 

 

Tipologia surselor de informare. Avantajele și dezavantajele 

utilizării surselor primare. Utilizarea surselor primare și 
secundare în cercetarea doctorală economică. / 2 ore 

Prelegerea 

Conversaţia 

Explicaţia 

Dezbaterea 

- 

   

Bibliografie selectivă 

 1. W. Zickmund, Exploring Marketing Research, The Dryden Press, Harcourt Brace College Publisher, Chicago, 

1994, p. 164. 

2. Alexandru, Sebastian. Cercetarea bibliografică: informatică şi tehnici documentare [online]. Disponibil pe Internet: 

http://bibliotecari.blogspot.com/2006/11/cercetarea-bibliografica.html 

3. Oregon School Library Information System. The Research Process: [a step-by step tutorial]. [online].. Disponibil 

pe Internet: http://www.oslis.org/front-page 

 

8. 2 Seminar/laborator/proiect Metode de predare Observaţii 

Utilizarea practică a surselor de informare electronice. 
Interogarea bazelor de date specific domeniului Economie./ 2 ore 

Studiul de caz 
Demonstrația 

- 

http://bibliotecari.blogspot.com/2006/11/cercetarea-bibliografica.html
http://www.oslis.org/front-page


 Dezbaterea 
Conversaţia 

 

   

Bibliografie selectivă 

1. http://www.springerlink.com 

2. http://www.google.ro/search?q=arrows+pictures 

3. http://www.ipl.org/ Open Directory Project: 
4. http://www.dmoz.org/ Yahoo! Directory: http://dir.yahoo.com/ 

 

 
 

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

 Problematica abordată oferă studenţilor doctoranzi ocazia însuşirii unor conţinuturi de interes major în 

activităţile didactice şi de cercetare ulterioare, circumscrise îndeosebi câmpului disciplinar al economiei. Sub 

aspectul componentei ştiinţifice, problematica abordată poate susține viitoare proiecte de cercetare, cu 

perspective interdisciplinare corelate unor domenii prioritare menţionate în documentele-cadru ale Strategiei 

Naţionale CDI pentru perioada 2014-2020. 

 

 
10. Evaluare 

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

 
 

10.4 Curs 

Parcurgerea şi însuşirea 
conţinuturilor predate. 

Evaluarea continuă prin metode orale. 50% 

Elaborarea unor lucrări de 

seminar vizând analiza 
bazelor de date. 

Evaluare practică. 50% 

 

 

Data completării 
1.10.2020 

Semnătura titularului de curs 
Prof. univ. dr. hab. Mihaela Neculiță 

Semnătura titularului de 

seminar/laborator/proiect 

Prof. univ. dr. hab. Mihaela 

Neculiță 
 

 

 

 

Director SDSSU, 

Prof.dr.habil.Ifrim Nicoleta, 

http://www.springerlink.com/
http://www.google.ro/search?q=arrows%2Bpictures
http://www.ipl.org/OpenDirectoryProject
http://dir.yahoo.com/

