
FIŞA DISCIPLINEI 
1.Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA 

1.3 Catedra SCOALA DOCTORALA DE SOCIOLOGIE 

1.4 Domeniul de studii SOCIOLOGIE | ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

1.5 Ciclul de studii DOCTORAT 

1.6 Programul de studii/Calificarea SCOALA DOCTORALA DE SOCIOLOGIE 

   

2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Seminar metodologic 

2.2 Titularul activităţilor de curs N/A 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Coordonatorul de doctorat 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei 
Obligatori
u 

         

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

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 3 

 
 
din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 3 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 36 din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 36 

Distribuţia fondului de timp   

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 48 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat 12 

Examinări 4 

Alte activităţi  0 

3.7 Total ore studiu individual 114 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite  9 

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  

- 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

- 

6. Competenţele specifice acumulate  



 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

N/A  
 

 

 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

• Specificul abordărilor interpretative / calitative în sociologie 

• Specificul abordărilor cantitative  în sociologie 

• Abordarea unei problematici prin metode diferite, cantitative și 
calitative 

• Provocări metodologice 

• Provocări etice ale cercetărilor sociologice, în funcție de 
metodologia abordată 

• Sinteza rezultatelor studiilor realizate prin metode diferite 

• Formularea unor abordări metodologice alternative pentru o 
întrebare de cercetare 

• Triangularea 

Dezbateri, discuții 
Exerciții de operaționalizare 
a conceptelor, formulare a 
întrebărilor de cercetare, 
identificare a metodelor 
alternative, 
operaționalizarea 
conceptelor prin indicatori 
adecvați abordării 
metodologice relevante, 
identificarea literaturii 

 

Competente 
profesionale 

• Înțelegerea specificului și varietății metodologiilor de cercetare, inclusiv a distincțiilor dintre 
metodologii interpretative/calitative și metodologii cantitative 

• Înțelegerea și valorizarea aplicării unor abordări metodologice diferite în cadrul aceleiași 
cercetări 

• Capacitatea de identificare a metodologiilor utilizate în studii concrete și de sintetizare a 
rezultatelor obținute prin metode diferite 

• Capacitatea de identificare a provocărilor metodologice, inclusiv a celor etice, și formularea 
unor soluții 

• Capacitatea de formulare a unor metodologii alternative pentru proiectul de cercetare 
doctorală 

• Capacitatea de analiză critică a metodologiilor aplicate în studii  

• Capacitatea de prezentare publică a unei metodologii de cercetare și a rezultatelor obținute 

• Capacitatea de a redacta secțiunea metodologică a unei publicații științifice 

Competente 
transversale 

• Gândire critică 

• Abilitatea de a participa la dezbateri în grup 

• Abilitatea de redactare a unui text științific conform normelor specifice disciplinei de dialog 
științific (redactare științifică, identificarea similarității și diferenței, identificarea 
originalității) 

• Abilitatea de a citi texte din discipline academice variate (științe sociale, filosofie) 

• Abilitatea de a conecta discursul public cu concepte științifice 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cultivarea competențelor studenților de analiză critică a metodologiilor 
științifice și de formulare a unor abordări metodologice adecvate propriului 
subiect de cercetare 

7.2 Obiectivele specifice  - Sporirea cunoașterii studenților privind metodologia cercetării științifice 
- Sporirea abilității studenților de a realiza o sinteză a studiilor realizate prin 
metodologii similare și prin metodologii diverse 
- Sporirea interesului studenților pentru metodele științifice de cercetare 



• Prezentarea publică a metodologiei cercetării 

• Redactarea secțiunii de metodologie a articolelor științifice și a 
tezei de doctorat 

științifice relevante 
incluzând metodologii 
diverse 
Elaborarea unei sinteze a 
literaturii de specialitate cu 
accent pe metodologia 
aplicată 
Identificarea și soluționarea 
provocărilor metodologice 
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10. Evaluare 

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

10.4 Curs – N/A 
   

10.5 
Seminar/laborator 

Competența de identificare, 
analiză și formulare a 
metodologiilor de cercetare 
științifică 

Examen oral 100% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Prezentarea competentă a metodologiei de cercetare a proiectului doctoral, în relație cu studii similare din 
literatura științifică de specialitate 

 
Data completării   Semnătura titular curs  Semnătura titularului de seminar 
 
01.10.2022 
 
 

 
ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 

 
b. Evaluare – mărire de notă 
 

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

10.4 Curs 

Elaborarea unei sinteze a 
literaturii științifice de 
specialitate (literature review) 
pe o temă la alegere 

Elaborarea și prezentarea proiectului 
final 

70% 

10.5 
Seminar/laborator 

Participarea activă Măsurarea prezenței active (listă de 
prezență) 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Realizarea unei sinteze a literaturii științifice de specialitate demonstrează însușirea conceptelor de bază 
discutate la curs, a abilităților de problematizare etică și a unei atitudini de interes față de problematizarea 
etică. 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

01.10.2022 ......................... ..................... 

 
 
 
c. Evaluare – restanţă 
 

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

Stăpânirea metodologiei de cercetare științifică este solicitată de angajatori diverși, atât în domeniul comercial, 
științific, cât și în administrația publică sau mediul neguvernamental.  



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

10.4 Curs 

Elaborarea unei sinteze a 
literaturii științifice de 
specialitate (literature review) 
pe o temă la alegere 

Elaborarea și prezentarea proiectului 
final 

70% 

10.5 
Seminar/laborator 

Participarea activă Măsurarea prezenței active (listă de 
prezență) 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Realizarea unei sinteze a literaturii științifice de specialitate demonstrează însușirea conceptelor de bază 
discutate la curs, a abilităților de problematizare etică și a unei atitudini de interes față de problematizarea 
etică. 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

01.10.2022 ......................... ..................... 

 
 


