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I Date d eSDre OfOl!ram
1.1. Institutia de învăţământ suocrior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4.Domcniul de studii
1.5.Ciclul de studii"
1.6.Soecializareal Programul de studij
1.7. Forma de învătământ
2. Date despre

DISCIPLINEI

Universitatea de Stiinte ARTicole şi Medicină Veterinară din C1uj-Napoca
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
Şcoala Docloirală
Doctorantură In: Ae.ronomie, Horticultură. Zootehnic. Biotchnoloe:ii
Doctoral
Princioii ale metodologiei cercetării stiintifice agronomicc
ZI

disciplină

I

2.]. Denumirea
Principii ale metodologiei cercetării ştiinţifice agronomice
disciolinei
2.2. Titularul activitAtilor de curs
Prof.univ.dr. Marin ARDELEAN
2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laboratorl
Prof.univ.dr. Marin ARDELEAN
proiect
2.7. Regimul
I
2.6. Tipul de
2.4. Anul de studiu
1
2.5. Semestru
Verificarea
disciplinei
evaluare
pe parcurs

II

Continut 2

DF

Obligativitate"'

OI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitatilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână4
din care: 3.2. curs
2
3.3. laborator
forma cu frecventă
3.4.Total ore din plauul de invătământ
42
din care: 3.S.curs
28
3.6.seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
3.4.I.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
3.4.2. Documentare suplimentarăÎn bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.4.4.Tutoriala
3.4.5.E.xaminări

3.4.6. Alte activităli
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Numărul de credite4
4.

Precondiţii

Condiţii

64
120
8

Disciplina specifică si disciolinele adiacente domeniului/specializării orin doctorat
StudenlUl trebuie sa aiba cunostinte referitoare la mecanismele biologice fundamentale ale
domeniului/specializării sale de doctorat şi cunoştinţe medii de matematica, fizica, chimie

(acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

desr3şurarc a seminarului/
laboralOruluil proiectului

5.2. de

14
ore
22
15
15
4
10

(acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum
4.2. de competente

5.

1

Cursul este interactiv, studentii pot adresa intrebari referitoare la continutul
expunerii. Disciplina universitara impune respectarea orei de incepere si terminare
a cursului.
Nu sunt lolerate nici un fel de alte activitati pe durata prelegerii, telefoanele mobile
sa fie inchise.
La seminarii este obligatorie consultarea prealbilă a cursului, activitatea fiind de lip
interactiv.. Ffiecare student va avea posibilitatea de adesfasura o activitate
individuala. cu propria problemă, pe care trebuie să o rezolve şi sa verifice, cu
titularul activitătior de laborator, corectitudinea rezultatului

6.

Competenţe

specifice acumulate

Să

cunoascâ limbajul specific pentru disciplina de Metodologie a cercetării ştiinţifice
practică a însuşirii elementelor Metodologie a cercetării ştiinţifice
E"~
" " Să fie capabilnecesitatea
să
aplice
în
practica cercetării cele invăţate
-" oc
8. '';; Sa cunoasca sistemele de gestionare a datelor obţinute în cercetarea ştiinţifică şi căile de accesare ale acestora
E~
Să stăpânească mecanismele informatice care il pot ajuta În activitatea de cercetarea ştiinţifică
<3 ~ Să realizeze legăturile disciolinei cu toate celelalte discioline formative din cadrul domeniului sau de doctorat
Să demonstreze capacitatea de· a realiza În mod corect activitatea de cercetare ştiinţifică
~~ Să poată fi capabil să verifice corectitudinea procesului de cercetare ştiinţifică si a rezultatelor obţinute
c
~ Să poată gândi activitati stiintifice referitoare domeniului/specializării sale şi să iniţeze experienţe in acest sens
0.>
"c Să demonstreze preocupare privind perfectionarea profesională prin antrenarea in investigatii privind
§ metodologiile specifice cercetării şi Să elaboreze proiecte de cercetare in acest domeniu.
u=: Sa participe la activitatile de cercetare in poligoanele disciplinei de profil a specializării sale doctorale
Să inteleagă

'""

~

~

~

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

Să·şi insuseasca cunostintele referitoare la metodologia cercetării ştiinţifice şi
să fie capabil să aplice in practica cercetării cele invătate
Să demonstreze capacitatea de· a realiza În mod corect activitatea de cercetare
ştiinlifieă şi să poată fi capabil să verifice corectitudinea procesului de cercetare
şi a rezultatelor obţinute

8. Continuturi
8.I.CURS
Nr. de ore = 28
Cap. I. Despre cunoaştere
1.1. Definiţia cunoaşterii. Caracteristici
1.2. Obiectul cunoaşterii
1.3. Rolul cUlloaşterii
Cap. II. Formele cunoaşterii
2.1. OBSERVAŢIA
2.1.1. Anchetele
2.1.1.1. Mărimea numerică a probei de sondaj in anchetă
2.2. MĂSURAREA
2.2.1. Tipuri de măsurări
2.2.2. Pregătirea materialului În vederea măsurării. Formarea
probelor (eşantioanelor)
2.2.2.1. Măsurarea pe scări cu intervale constante, continue
2.2.2.2. Măsurarea nominală (categorială)
2.2.2.3. Măsurători ordinale
2.2.2.4. Măsurarea proporţională
2.3. EXPERIMENTAREA
2.3.1. Planul experimentării (cercetării)
2.3.1.1. Motivaţia cercetării
2.3.1.2. Formularea obiectivelor specifice
2.3.1.3. Factorii experimentali (tralamentele).
2.3.1.4. Metoda de lucru
2.3.1.5. Organizarea experienţei (modelul experimental)
2.3.1.6. Materialul biologic şi nebiologic supus

Metode de predare

Observatii

Prelegere

2 prelegeri

Prelegere

2 prelegeri

Prelegere

3 prelegeri

Prelegere

5 prelegere

2.3.1. 7. Analiza statistică a rezultatelor
2.3.1.8. Bugetul
2.4. MODELAREA
2.4.1. Modelarea materială
2.4.2. Modelarea teoretică

Prelegere

1 prelegere

Cap. 3. Etica cercetării ştiinţifice

Prelegere

J prelegere

8.2. LUCRĂRI PRACTICE
Număr de ore -14
Obiectul, rolul şi formele cunoasterii cunoasterii

întrebări, discutii

experimentării

Exemplificări,

l seminar

2

Observaţia.

Exemplificări,

Anchetele (sondajele)

1 seminar

întrebări, discuţii
Măsurarea. Tipuri

de

măsurări.

Formarea probelor

(eşantioanelor)

Exemplificări,

1 seminar

întrebări, discuţii

Variabilitatea rezultatelor
continuue
Indicii statistici ai

tendinţe

măsurării

pe

scări

cu intervale constante,

Exemplificări,

1 seminar

întrebări, discuţii

lor centrale ale

şirurilor

de

măsurători

Exemplificări,

1 seminar

întrebări, discuţii

Calcularea indicilor dispersiei unui

şir

de

măsurători

1 seminar

Rezolvare
problemă practică

Distribuţii

empirice

şi

teoretice.

Distribuţia normală

1 seminar

Rezolvare
problemă practică

Distribuţia "t" (Student). Distribuţia (testul) X'(chi patrat)

1 seminar

Rezolvare
problemă practică

Analiza

corelaţiilor şi

a regresiilor

1 seminar

Rezolvare
problemă practică

Măsurarea nominală (categorială). Măsurarea propot1ională

Exemplificări,

1 seminar

întrebări, discuţii
Măsurători

Exemplificări,

ordinale

1 seminar

întrebări, discuţii

Experimentarea. Planul

experimentării (cercetării)

1 seminar

Exemplificări,
întrebări, discuţii

Modelarea

materială şi

modelarea

teoretică

Exemplificări,

1 seminar

întrebări, discuţii

Etica cercetării ştiinţifice

Exemplificări,

1 seminar

întrebări, discuţii

Bibliografie obligatorie:

Ardelean, M., 20 l O, Principii ale metodologiei
AcademicPres, Cluj-Napoca

cercetării

Bibliografie acultativă:
Felecan, F., 1982, Cunoaşterea experimentală. 1: Teoria
M.Flonta, I.Pârvu, Ed. Academiei RSR, 247-267.

agronomice

şi

medical veterinare, Ed.

cunoaşterii ştiinţifice, editori:S.Georgescu,

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentantilor comunităţilor epistemice,
asociaţilor profesionale şi angajatori reprczentativi din domeniul aferent programului
vederea identificării unor căi de modernizare şi îmbunătăţire continuă a predării şi a continutului cursurilor,
cele mai actuale aspecte teoretice şi practice ale domeniului, cadrele didactice participă la reuniunile
Jale ale Academiei Romăne, ASAS şi ale universităţilor de prolil agronomic din România.

10. Evaluare

10.1. Criterii de evaluare

Tip activitafe

10.4. Curs

Prezenţa la

curs
mai corecte şi mai complete la
Testele de verificare periodică.
Abordarea obligatorie a tuturor subiectelor de pe
fişa de exam inare şi tratarea lor corespunzătoare
Rezolvarea, În cadrul colocviului linal, în mod corect
şi cât mai complet, a problemei de pe biletul de
verificare a cunoştinţ3eloL Interpretarea rezultatelor
obtinute
Răspunsuri cât

10.5. Seminar/Laborator

lO.2. Metode de
evaluare

10.3.
Pondere din
nota finală

Examen
oral

50%

Colocviu
semestrial

50%

10.6. Standard minim de performantA
Stăpânirea informaţiei stiinţifice transmisă

minime de promovare la testele scrise

şi

prin prelegeri şi lucrări practice la nivel acceptabil. Obţinerea calificativului
la colocviul de la seminar reprezintă conditii obligatorii de promovabilitate

Ciclul de studii- se alege lina din varianlcJc- LicentaJM<-lsterlDoctorat

Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de licenta se alege una din varianlele- OF (disciplina fundamentala), DO
(disciplina din domeniu), DS (disciplina de specialitate), De (disciplina complementara).

3

Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele - OI (disciplina obligatorie) DO
(disciplina optionala) OFac (disciplina facultativa).
4
Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitati didactice si studiu individual).

Data completării

..... 21.10.2014

.

Data avizării În
departament

4

