
Metodologia cercetării științifice (ANUL I, SEMESTRUL I) 
 
Nr. credite transferabile 6 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitate (opțională) 
 
Titular disciplină 
Conf. univ. dr. Răzvan Mihail RADU-RUSU 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
Obiectivul general: Asimilarea formativă pentru viitorii specialiști  a noțiunilor de metodologia 
cercetării științifice  
Obiective specifice: efectuarea documentării din literatura de specialitate și analiza critică a 
informațiilor; emiterea de idei noi pentru cercetare; formularea ipotezei ştiinţifice; alegerea corectă 
a factorului experimental şi criteriului de raţionament; proiectarea și implementarea protocolui 
experimental; culeagerea şi interpretarea datelor experimentale; aplicarea testelor de prelucrare 
statistică a datelor; utilizarea corespunzătoare a surselor bibliografice; elaborarea unei lucrări 
ştiinţifice sau utilizarea unui alt mod de diseminare a rezultatelor experimentale. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs 

Istoricul cercetării științifice. Recenzia literaturii de specialitate. Formularea temei de cercetare, 
ipoteza, tipuri de studii ştiinţifice 
Protocolul experimental – descriere, particularităţi în funcţie de tipul de studiu abordat 
Realizarea experimentului – identificarea factorilor generatori de eroare, culegerea datelor
Baze de date şi metode de interpretare statistică a datelor experimentale
Valorificarea rezultatelor cercetării 
Etică, bioetică şi deontologie în cercetarea aplicată

Lucrări practice 

Lectura critică a literaturii de specialitate; utilizarea bazelor de date internaţionale cu literatură 
ştiinţifică; utilizarea softurilor de citări bibliografice (Reference Manager, EndNote etc.). 
Formularea ipotezei şi a temei de cercetare, justificarea lor. Elemente indispensabile în structura 
temei/titlul proiectului de cercetare. Alegerea factorului experimental şi a criteriilor de 
raţionament. Alegerea tipului de studiu ştiinţific ce urmează a fi aplicat (analitic, experimental – 
cu subtipuri) 
Protocolul experimental. Simulare parcurgere etape. Alcătuirea bugetului unui proiect de 
cercetare. 
Culegerea datelor experimentale, construirea şi interogarea bazelor de date. Eliminarea 
bieurilor şi a altor factori generatori de eroare. 
Analiza statistică a datelor experimentale. Estimatori statistici, teste de analiză a varianţei, teste 
de corelaţie şi regresie. Metode clasice şi utilizarea de softuri specializate (Ms.ExcelDataPack, 
GraphPad Prism, SPSS, limbajul R). Generarea de grafice pentru ilustrarea datelor 
experimentale. 



Valorificarea rezultatelor cercetării. Structura articolului ştiinţific. Elaborare articol ştiinţific, cu 
respectarea normelor deontologice şi etice în cercetarea ştiinţifică. 
Prezentarea publică a unui material ştiinţific (elaborarea prezentare, verificare fond şi formă, 
susţinerea prezentării, discuţii pe marginea prezentării). 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Colocviu Evaluare orală 50% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului Aplicație practică - PC 50% 
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