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Anul de studii

Semestrul

I
I

Nr. de ore pe semestru şi aClivWl(i

Total C S L p.-

, , . ~ ..•~', .1

Opţionali/atea" CI N,. de credite 5 28 14 14 VP
Cursul pe care 1/ Nu este cazul
tnlocuieşte:

In caz de inlocuire, se va preciza ce aduce nou prezentul curs:

Codul

* Categoria/urmatiVi1 = FF· Cursuri spl'cificc formi'irii fundaml'nlale; FI) - Cursuri srll'rilicc fnrllli'irii in dml1l'lIiu;
FS· Cllr~uri spccHkl' forlll~rii tic l'1)l'l'ialillltl.'; FC - ('ursuri l'pcl'ilil'l' fontl~rii cOlllplclIlCIlIIU'C'j
FO - Cursuri la opţiuncli rlll'ult:lţii

.. Op{ionaJiJllIea = CI- Cursuri impuse (obligatorii), CO - Cursuri oPlionale, CF - Cursuri facultative (la libera alegere);

Titlul
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE
AVANSATE (DOCTORAT)

Cursuri anterioare

Alte cond/ţii necesare
pentru participarea la
acest curs

Descrierea cursului: a. Obiect/ve
b, Programa analitica

3 luni USAMVClu·

CURS
A. Obiective
Disciplina Metodologia elaborarii tezelor de doctorat urm~reşte fnsuşirea de cAtre studenţi a principiilor de planificare, executare şi

valorţficaresub forma da TEZA DE DOCTORAT a careatarii ştiinţifica in domeniile de interes pantru IOSUD - USAMV Cluj Napoca

• Proiect



B. PROGRAMA ANALITICĂ

N•. Tema NumAr de % din

Cap ore totltlul
on:lor

Cap.1 MOTIVAŢIA ŞI IMPORTANŢA STUDIERII METODOLOGIEI 1.5 10,71
DE ELABORARE A TEZEI DE DOCTORAT.

1.1. Motivaţia elaborării tezei de doctorat
1.2. Importanţa cunoaşterii metodologiei de elaborare a tezelor

de doctorat
1.3. Etica (deontologia) elaborării tezei de doctorat

Cap.2 DOCUMENTAREA ŞI REDACTAREA ŞTIINŢIFICA

2.1. Importanţa documentării prezentate în teza de doctorat. 2.5 17,86
2.2. Modul de întocmire şi prezentare a listei bibliografice.
2.3. Redactarea ştiinţifică

2.3.I.Obiectivele redactării ştiinţifice

2.3.2. Redactarea ştiinţifică şi corecta utilizare a limbajului.
2.3.3. învăţarea principiilor universale ale redactării ştiinţifice.

Cap.3 INTOCMIREA PLANULUI TEZEI DE DOCTORAT 5 35,71
3.1. Titlul tezei
3.2. Cuprinsul
3.3. Cuvânt înainte (Din partea autorului)
3.4. Introducere
3.5. Importanţa specieilbolii/tehnologiei/problematicii luate

in studiu
3.6. Obiectivele urmărite în cercetările aferente tezei
3.7. Materiale şi metode
3.8. Rezultate şi discuţii

3.9. Concluzii şi recomandări

3.10. Stilul de redactare al tezei
3.11. Anexele. Sursele electronice de documentare medicală.

Cap.4 CORECTAREA TEZEI DE DOCTORAT I 7,14
4.1. Necesitatea depistării şi corectării erorilor din teza de doctorat
4.2. Cine face corecturile in teza de doctorat?

Cap.5 SUSŢ!,NEREA PUBLICA A TEZEI DE DOCTORAT 2 14,29
5.1. Incadrarea în timp
5.2. Heterogenitatea auditoriului ,

5.3. Dezbaterea publică a tezei
5.4. Comunicarea orală: diapozitivele şi posterele

Cap.6 PUBLICAREA REZULTATELOR OBŢINUTE IN 2 14,29
CERCETĂR1LE AFERENTE TEZEI DE DOCTORAT

6.1. Publicarea urior lucrări de sine stătătoare în timpul stagiului
de pregătire prin doctorantură

6.2. Publicarea rezumatului tezei de doctorat
6.3. Publicarea in extenso a tezei de doctorat.

Total semestru 14 100,0



*Neobhgatonl

SEMINAR
A. Obiective
Fixarea notiunilor şi metodelor predate la curs. Insuşirea unor tehnici specifice de elaborare şi redactare
atezei de doctorat

B. PROGRAMA ANALITICĂ

Nr. Tema Numar de %din
0" IOla lui

orelor

I Intocmirea listei bibliografice I 7,14
2 Modul de prezentare a listei bibliografice I 7,14
3 Citarea/menţionarea în textul tezei a referinţelor I 7,14
4 Descriere materialelor (biologice, chimice, fizice, alte materiale) folosite 1 7,14

in experienţeleaferente tezei de doctorat
5 Metoda de lucru - organizarea experienţei I 7,14
6 Metode statistico-matematice utilizate în calcularea şi interpretarea I 7,14

rezultatelor
7 Acurateţea şi claritatea formulării rezultatelor şi discuţiei acestora I 7,14
8 Întocmirea tabelelor cu rezultatele obţinute I 7,14
9 Întocmirea figurilor, graficelor, diagramelor etc. I 7,14
10 Întocmirea planşelor fotografice I 7,14
I I Formularea concluziilor şi recomandărilor I 7,14
12 Anexele obligatorii şi anexele facultative ale unei teze de doctorat 1 7,14
13 Modul de formulare a răspunsurilor la intrebările puse de Comisia de l 7,14

doctorat şi/sau asistenţă in cadrul susţinerii publce a tezei de doctorat
14 Rezumatul tezei de doctorat. Modalităţi de elaborare. I 7,14

Total semestru 14 100,0

Modul de des}lJşurare:

CURS: prelegeri, metoda conversaliei, metoda inter-activa; prezentari PP
SEMINAR: analizarea şi discutarea temelar propuse, verificarea periodică acunoştimelor, munca individuala, prezentări pp.

Metodele de predare şi de lnvlJ(are:
CURS: expunerea, explicarea şi demonstrarea tematicii, metoda conversaţiei, evidenţierea aplicabilităţii practice a metodologiei de
elaborare a tezei de doctorat
SEMINAR: muncă individuală sub supravegherea cadrului didactic. verificarea insuşirii noţiunilor şi principiilor elborării tezelor de
doctorat, fonnarea deprinderilor de rezolvare â diferitelor probleme practice, activităţi model. ,

Rel.ul1atele asteptate: Cum urmeazif $6 fie evaltwte sali demonstrate:
Insu~irea noţiunilor şi conceptelor predate la curs şi aplicate la Verificări pe parcurs, examinarea orală a cunoştinţelor dobândite'
seminar
Capacitatea de a se descurca in literatura de specialitate .
pentru a·si imbogati cunostintele

Modul de stabilire a noteifinaJe:
Examen: .
Verificare pe parcurs: 90 %, respectiv 9 puncte.
Participare activa la curs si seminar: 10 %, resDectiv 1 Dunct..



Materiale didactice:
- cursuri şi seminarii tipărite;

.
- tratate, cArti si reviste de soecialitale;
Obligatorie:
Ardelean, M., 2010, Melodologia elaborarii tezelor de octoral, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca... 2007, Norme ale USAMV Cluj-Napoca privind redaclarea şi suslinerea publica a lezelor dectoral

Bibliografie:
Andrei Achimaş Cadariu, 2012, Metodologia cercetarii ştiinţifice medicale, Edit.Universitara Iuliu Hajieganu, CluJ-
Naooca
Faculta/ivtJ:
••• HG 681102.08.2011 privind Codul Studiilor Universitare de Doctorat
••• Legea 111011 Legea Educatiei Nationale

Implicarea altor Facultijţi sau Catedre: nu este cazul.
Alte informalii: Din timpul total alocat pe semestru, de 10B ore, timpul activ individual reprezintă 36 ore, adică Tnr;lwlndi.;"....1 O.5·T(JCli"co-~n: unde
TocW_::TOtn+TStt~+T. 1k:iJ, T-.Ii.. =T..a;1I~+ T""""~"" iar TTtJhII .............. ·IB·T-... -Anexe: nu este cazul.

AVIZAT FAVORABIL I NEFAVORABIL
ŞefulCatedrei: Nu e cazul
Data avizlirii:
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SE RATIFiCĂ

I
NU SE RATIFICĂ

Director:

Data aprobării:

Semnătura:

Dala ratificării:

Codul Cursului:

RECTOR:

Semnlitura şi

ştampila:

SE APROBA I NU SE APROBĂ
PROF. DR. VASILE COZMA
30.09.2013
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