
 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Babeş-Bolyai” 

1.2 Facultatea Facultatea de Litere 

1.3 Departamentul Şcoala Doctorală Studii de 

Hungarologie  
 

1.4 Domeniul de studii Filologie 

1.5 Ciclul de studii1) Doctorat 

1.6 Programul de studii/ Calificarea Doctorat 

 

2. Date despre disciplină  

2.1 Denumirea disciplinei  
 LSD 1104 Etica şi metodele cercetării şi metodica elaborării de lucrări ştiinţifice  

 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Benő Attila 

2.3 Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Prof. univ. dr. Benő Attila 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 

Regimul 

disciplinei 

Conţinut2) DS 

Obligativitate3) DI 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/ laborator/ proiect 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 60 

Pregătire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 8 

Examinări 2 

Alte activităţi.....................................  

3.7 Total ore studiu individual 140 

3.8 Total ore pe semestru 250 

3.9 Numărul de credite4) 10 

 

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 dotare a sălii de curs cu videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 

dotare a sălii de curs cu videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
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 Achiziţia competenţelor de redactare academico-ştiinţifică în limbă, literatură și cultură maghiară  

 

C
o

m
p
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le

 

CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbă, în deplină concordanță cu etica profesională 

 

 

 



 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul oferă elemente de istoria științei și reperele documentării şi redactării 

ştiinţifice.  

Dezvoltarea capacităţii de analiză şi a gîndirii critice a studenţilor doctoranzi. 

7.2 Obiectivele specifice Cursul propune să parcurgă esența gândirii științifice, criteriile științei: gândirea 

critică și metodică, să-i conducă pe doctoranzi spre dobîndirea capacităţii de a 

recunoaşte specificul lucrărilor ştiinţifice de diverse tipuri, de a se documenta, de a 

prezenta puncte vederi și argumente.  

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Introducere.  Aspecte cognitive ale procesului 

cunoaşterii: preconcepţii, stereotipi 

 

• Explicaţia 

•  
resurse folosite: computer 

(prezentare în power –point) 

2. Interpretarea fenomenelor cercetate.  

 

 

• Prelegerea 

• Explicaţia 

• Problematizarea 

resurse folosite: computer 

(prezentare în power –point) 

3. Sistemul conceptelor. Cunoştinţe, memorie, 

asociativitate. 

• Explicaţia 

• Problematizarea 

• Exerciţiul de reflecţie 

 

resurse folosite: computer 

(prezentare în power –point) 

4. Generalizare şi supra-generalizare în gândire 

 

• Prelegerea 

• Explicaţia 

• Exerciţiul de reflecţie 

resurse folosite: computer 

(prezentare în power –point) 

5. Caracterul metaforic al gândirii umane • Prelegerea 

• Explicaţia 

• Problematizarea 

resurse folosite: computer 

(prezentare în power –point) 

6. Procesul cercetării ştiinţifice şi aspect temporale 

 

• Explicaţia 

• Problematizarea 

• Exerciţiul de reflecţie 

resurse folosite: computer 

(prezentare în power –point) 

7. Metode de cercetare în ştiinţe sociale 

 

 

• Prelegerea 

• Explicaţia 

• Exerciţiul de reflecţie 

resurse folosite: computer 

(prezentare în power –point) 

8. Metode de cercetare în ştiinţe naturale • Prelegerea 

• Explicaţia 

• Problematizarea 

resurse folosite: computer 

(prezentare în power –point) 

9. Diferenţe între cercetarea fenomenelor sociale şi ale 

fenomenelor naturale. 

• Explicaţia 

• Problematizarea 

• Exerciţiul de reflecţie 

resurse folosite: computer 

(prezentare în power –point) 

10. Prelucrarea statistică a datelor 

 

• Prelegerea 

• Explicaţia 

• Exerciţiul de reflecţie 

resurse folosite: computer 

(prezentare în power –point) 

11. Caracteristicile publicațiilor științifice • Prelegerea 

• Explicaţia 

• Problematizarea 

resurse folosite: computer 

(prezentare în power –point) 

12. Etica profesională. Citări. Originalitate. • Explicaţia 

• Problematizarea 

• Exerciţiul de reflecţie 

resurse folosite: computer 

(prezentare în power –point) 
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8.2. Seminarii Metode Resurse folosite 

1. Introducere.  Tematica de curs şi bibliografia. 

Exigenţe şi evaluare. 

Programarea şedinţei a prezentărilor de seminar. 

 

 

• discuție 

• dezbatere 
• laptop, proiector 

• ppt 

 

2. Limitele cunoaşterii umane 

 
• discuții de grup 

• dezbateri 

• laptop, proiector , ppt 

3. Disonanţa cognitivă • discuții de grup 

• dezbateri 

• analize de caz 

• laptop, proiector , ppt 

4. Interpretare şi înţelegere în teoria lui Dilthey 

 

 

• prezentare 

• dezbateri 

• laptop, proiector , ppt 

5. Relativitate în teoria cunoaşteri? (A. Sokkal – J. 

Bricmost) 
• discuție 

• prezentare 

• dezbatere 

• laptop, proiector  

6. Mitul inteligenţei • discuție 

• prezentare 

• dezbatere 

• laptop, proiector  

7. Mimetism în dezvoltarea gîndirii umane • discuție 

• analize 

• laptop, proiector  

8-12. Prezentarea individuală a priectelor de cercetare. 

Dezbateri, sugestii. 
• discuţii 

• recomandări 

• ppt. docx 

 •   

Bibliografie: 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinul disciplinei este asemănător altor discipline introductive de acest gen. 

 

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

din nota finală 

1. Curs Cunoaşterea problemelor şi 

noţiunilor prezentate; 

Folosirea adecvată a termenelor 

de specialitate 

Cunoasterea bibliografiei de 

specialitate 

Examen 50% 

2. Seminar Participare activă la activităţile 

individuale şi de grup în cadrul 

seminariilor,  

Examen scris şi oral 

Test scris (verificare pe parcurs) 

 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Participare la seminarii: – minim 80% 

 

 

 



 

 

 

     

Data completării 

03.10.2023. 

Semnătura titularului  de curs 

 
 

Semnătura titularului  de seminar 

 

Data avizării în departament 

03.10.2023. 

                                   Semnătura directorului de departament 

                                    

 
  

 


