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“Toată lumea vrea să trăiască pe vârful muntelui, fără să bage de seamă că  

adevărata fericire rezidă în felul de a-l escalada”  

   Gabriel Marcia Marquez 
 

INTRODUCERE 
 

 Renovarea învăŃământului la începutul secolului XXI în Republica Moldova solicită o 

schimbare fundamentală la nivelul finalităŃilor de studii, orientare spre un nou model de 
formare a doctoranzilor, care va face posibilă dezvoltarea la doctoranzi a competenŃelor 

investigaŃionale. Formarea cercetătorilor şi a cadrelor didactice pentru învăŃământul superior 
va  deveni  eficientă în condiŃiile unui nou profil de competenŃă. Cursul are drept scop 

formarea la audienŃi a unui concept complex, dinamic şi deschis spre pluralism asupra cursului 
de „Istoria şi metodologia domeniului de cercetare”, ca manifestare a reflecŃiei filosofice 

(sub aspectul totalităŃii) asupra ştiinŃei: esenŃa ştiinŃei, apariŃia şi legile dezvoltării ei; specificul 

activităŃii (cunoaşterii) ştiinŃifice din punct de vedere al obiectului ei, al condiŃiilor şi 
mijloacelor de realizare (inclusiv, capacităŃile cognitive ale subiectului şi arsenalul său 

metodologic), al relaŃiilor dintre oamenii de ştiinŃă, al obiectivării rezultatelor activităŃii 
ştiinŃifice, implementării lor etc. 

Prin acest curs se facilitează o înŃelegere adecvată de către viitorii cercetători ştiinŃifici a 
marii diversităŃi de programe, practici efective şi construcŃii teoretice din câmpul ştiinŃelor 

contemporane, dar şi al neajunsurilor de care suferă acele „imagini ale ştiinŃei” ce sunt 

dominate de variate forme ale empirismului şi scientismului. 
Printre obiectivele de bază ale cursului sunt: familiarizarea tinerilor cercetători cu 

demersul teoriei şi metodologiei ştiinŃei; sensibilizarea de către cercetătorii ştiinŃifici a 
necesităŃii şi rolului cunoaşterii profunde a istoriei ştiinŃei (inclusiv a istoriei ideilor şi 

metodelor ştiinŃifice), precum şi a problemelor metodologice ale propriului domeniu de 
cercetare ştiinŃifică; identificarea locului propriilor teme de cercetare în contextul teoriei şi 

metodologiei ştiinŃei; clarificarea semnificaŃiei dezbaterilor recente importante din domeniul 

teoriei şi metodologiei ştiinŃei. 
 

I. ISTORIA ŞTIINłEI. FILOSOFIA CA METODOLOGIE A CUNOAŞTERII 
ŞTIINłIFICE (24 ore) 

 

Filosofia cunoaşterii, gnoseologia. ConcepŃiile cunoaşterii. Structura cunoaşterii. Rolul 

practicii în cunoaştere. Adevărul. Criteriile adevărului. Nivelurile cunoaşterii. Cunoaşterea 
senzorială. Cunoaşterea raŃională. 

Filosofia ştiinŃei. Epistemologia 
Filosofia şi ştiinŃa. ŞtiinŃa - sistem de cunoştinŃe. ŞtiinŃa ca activitate. Problema adevărului. 

Problema metodei ştiinŃifice 

Aspectele logice şi metodologice ale ştiinŃei. Elementele fundamentale ale cunoştinŃelor 
ştiinŃifice. Conceptul ştiinŃific. Formarea şi funcŃionara conceptelor ştiinŃifice. Legea 

ştiinŃifică. Clasificarea legilor. FuncŃiile legilor ştiinŃifice. ExplicaŃia ştiinŃifică. Schema 
explicaŃiei deductive. Fundamentul explicaŃiei (legea, cauza, structura,funcŃia, dezvoltarea şi 

geneza). Multitudinea fundamentelor explicaŃiei. Presupunerea ştiinŃifică. Nivelul empiric şi 
teoretic ale cunoaşterii ştiinŃifice. 

Metodele ştiinŃifice. Arsenalul metodologic al ştiinŃei. Structura generală. Descrierea, 
comparaŃia, măsurarea. ObservaŃia. Structura observaŃiei. Clasificarea observaŃiilor. 

ObservaŃia în ştiinŃa contemporană. Experimentul. Structura experimentului. Schema logică a 
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experimentului. Etapele cercetării experimentale. Modelarea. Modelarea în istoria ştiinŃei. 

Etapele şi structura modelării. Clasificarea modelelor. Aspectele logice ale etapei extrapolării. 

FuncŃiile modelelor în cunoaşterea ştiinŃifică. Problemele modelării contemporane. 
Generalizarea şi prelucrarea datelor empirice. Caracterul inductiv al etapei. Limitele gândirii 

statistice. Metodologia nivelului teoretic: abordări, metode, operaŃii logice. Metoda ipotetico-
deductivă. 

Formele cunoaşterii ştiinŃifice elemente ale  analizei logice şi metodologice. Problema. 

Problema şi situaŃia problematică. Etapele punerii problemei. Dinamica problemelor în 
cunoaşterea ştiinŃifică. Faptul. Definirea faptului ştiinŃific. Faptul în structura cunoaşterii 

ştiinŃifice. Forma logică a faptului. Ipoteza. Clasificarea ipotezelor. CerinŃele logico-
metodologice faŃă de ipoteză. Stadiile de lucru asupra ipotezei. Verificarea - adoptarea ipotezei 

ştiinŃifice. Teoria. FuncŃiile teoriei. Clasificarea teoriilor ştiinŃifice. Structura teoriei ştiinŃifice.  
Programul cercetării ştiinŃifice. FuncŃionara programelor ştiinŃifice. 

Problemele dinamicii cunoaşterii ştiinŃifice. Devenirea şi dezvoltarea teoriei ştiinŃifice. 

Stimulatorii şi etapele de pregătire. NoŃiunea de schemă teoretică. Geneza şi argumentarea 
schemei teoretice. Verificarea şi adoptarea teoriei ştiinŃifice. Dialectica cunoştinŃelor ştiinŃifice. 

Aspectele social-istorice ale cunoaşterii ştiinŃifice. Societate ştiinŃifică. Paradigma. RevoluŃia 
ştiinŃifică promotorul unei noi paradigme. Problema raŃionalităŃii în ştiinŃă. Problemele 

creativităŃii ştiinŃifice. 

Aspectele social-culturale ale ştiinŃei. ŞtiinŃa, societatea şi civilizaŃia. Trăsăturile ştiinŃei 

contemporane. Modernizarea vieŃii sociale: realizări şi probleme. Responsabilitatea savantului. 

Etica ştiinŃei. ŞtiinŃa şi problemele globale. Interconexiunea ştiinŃei şi culturii. ŞtiinŃa şi arta. 
ŞtiinŃa şi religia. ŞtiinŃa în proiectul cultural. 

 
II. METODOLOGIA CREATIVITĂłII TEHNICE (20 ore) 

Creativitatea – spiritul timpului nostru. Problemele generale ale metodologiei creaŃiei 
tehnice. CreaŃia privită ca proces creativ, produs creativ şi personalitate creatoare. Conceptele 

psihanalitice ale procesului de creaŃie propuse de Sigmund Freud. Teoriile de bază ale 

creativităŃii. Modele ale situaŃiilor cognitive şi creatoare. Modelele procesului de creaŃie. 
Modelul secvenŃional al procesului de creaŃie: faza de pregătire; faza de incubare; faza de 

iluminare; faza de verificare. Modelele produsului creativ: modelul funcŃional. Modelele 
personalităŃii creatoare: modelul factorial; modelul descriptiv. Aspecte de diagnosticare a 

potenŃialului creierului uman şi de programare a creierului uman. InformaŃia şi receptarea ei. 
CreaŃia spontană, stimulată şi logic determinată. Etapele principale ale creaŃiei raŃionale. Factori 

favorizanŃi şi frenatori în creaŃia tehnică. Obstacolele de baza in creaŃia tehnica: obstacole de ordin 

psihologic, gnoseologic, educaŃional, tehnic si organizatoric. Rolul antrenării, spiritului de 
observaŃie şi a hazardului în creaŃia tehnică.  

Metode de activare a gândirii. Tehnicile intuitive în creaŃia tehnica: analogia şi extrapolarea; 
inversia; combinatorica; tehnica listelor interogative. Metoda probelor şi erorilor. Metodele 

psihologice de creaŃie. Brainstormingul. Principiile de baza ale brainstormingului. Desfăşurarea 
şedinŃei de creaŃie. Sinectica. Etapele de bază. Evaluarea şi selectarea ideilor. Metode logico-intuitive 

de creaŃie tehnică. Metoda demersurilor euristice. Fondul interdisciplinar de demersuri si procedee 

euristice. NoŃiuni de bază. Aspecte privind adoptarea deciziilor. Caracteristicile procesului de adoptare 
a deciziilor. Factorii care sunt consideraŃi la adoptarea deciziilor. Metode ştiinŃifice de adoptare a 

deciziilor. Ordinea raŃională a adoptării deciziilor. 
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Forme de protecŃie a proprietăŃii intelectuale. Din istoria dreptului de autor. Clasificarea 

proprietăŃii intelectuale: proprietatea industrială şi dreptul de autor. Forme de protecŃie a 

proprietăŃii industriale: brevet de invenŃie (certificat de autor); model industrial; design; mărci; 
topografii de circuite integrate. Secret industrial (know-how). Transmiterea drepturilor de autor 

terŃilor. Transmiterea prin licenŃă, cesiune şi succesiune. Tipurile de licenŃă: exclusivă, 
neexclusivă şi obligatorie. 

 
III. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND ORGANIZAREA UNEI CERCETĂRI (8 ore) 

CompetenŃe pentru lectura ştiinŃifică: observare; identificare; descrierea; clasificarea; 

proiectarea investigaŃiilor; colectarea datelor; interpretarea datelor; comunicarea rezultatelor; 
formularea concluziilor. 

Planificarea activităŃii de cercetare: alegerea temei; strângerea bibliografiei şi studiul ei 
general; stabilirea ipotezelor de lucru şi a schiŃei de plan a lucrării; întocmirea programului 

activităŃii de cercetare; abordarea documentară / experimentală /cercetarea de teren; 

prelucrarea, interpretarea şi formularea tezelor principale privind rezolvarea problemei, 
redactarea materialului în primă formă; pregătirea pentru publicare /comunicare, conform 

cerinŃelor de redactare. 

Documentarea în cercetarea ştiinŃifică (documentarea bibliografica; documentarea directa; 

consultarea specialiştilor). Sursele de documentare bibliografică (documente primare, 
secundare). Preluarea, condensarea şi organizarea informaŃiilor. Metode, tehnici, scheme şi 

produse logice utilizate: titlul, fişa, planul, teza, rezumatul, conspectul, fişa de  studiu, notele 

de lectură, extrasele, recenzia, referatul şi sinteza 

Prezentarea rezultatelor cercetării. Etape de parcurs înainte de pregătirea formei finale a 

unui raport ştiinŃific:  Pasul 1. Problema de cercetat: Pasul 2. Trecerea în revistă a literaturii 

de specialitate: Pasul 3. Cadrul teoretic şi conceptual: Pasul 4. Variabile de lucru: Pasul 5. 

Ipoteze de lucru: Pasul 6. Probe. ExperienŃe. Pasul 7. Proiectarea cercetării; Pasul 8. 

Metodele de colectare a datelor experimentale. Pasul 9. Analiza datelor; Pasul 10. 

Interpretarea rezultatelor şi discuŃii. Prezentarea rezultatelor cercetării sub formă de articol 

ştiinŃific de specialitate, poster. Prezentarea rezultatelor cercetării sub formă de brevet de 
invenŃie. Elaborarea concluziilor ştiinŃifice 

Reguli generale privind redactarea lucrărilor ştiinŃifice: exigente generale; reguli speciale 
privind conŃinutul şi instrumentele ştiinŃifice; reguli privind prezentarea grafica. 

SusŃinerea publică a lucrărilor de cercetare. PărŃile principale ale susŃinerii: introducerea 
sau exordiul ; tratarea subiectului ; concluzia sau peroraŃia.  

Pregătirea expunerii: elaborarea planului prezentării; cunoaşterea auditoriului pregătirea 

personală a vorbitorului; pregătirea materialului şi tehnicii ajutătoare;pregătirea auditoriului 
 

IV. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ ÎN DOMENIILE 
INGINEREŞTI (8 ore) 

 
3.1. Aspecte privind cercetarea ştiinŃifică în profilul mecanic şi tipurile ei.  

Cercetarea fundamentală. Aparate matematice utilizate. Exemple. Cercetarea 

aplicativă. Exemple. Dezvoltare tehnologică – parte componentă importantă în cercetarea din 
domeniul mecanic. Exemple. 
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Modelarea proceselor şi sistemelor – un element important al cercetării ştiinŃifice în 

profilul mecanic.  Modelarea comportamentului sistemelor mecanice. Softuri utilizate la 

modelarea solidelor. Modelarea comportamentului fluidelor. Softuri utilizate la modelarea 
fluidelor şi interacŃiunii lor cu solidele (Titular: dr.hab.prof.univ. Dulgheru Valeriu). 
 

3.2. Aspecte privind cercetarea ştiinŃifică în profilul Electronică şi ComunicaŃii 
TendinŃele moderne de dezvoltare al domeniului de Electronică şi ComunicaŃii (DEC). 

Continuitatea şi unitatea schimbărilor cantitative şi calitative în dezvoltarea DEC. 
ParticularităŃile. Incertitudinea. DiferenŃierea şi integrarea. Modele, metode, algoritmi şi 

modelarea proceselor de mentenanŃă şi management al reŃelelor, sistemelor şi comunicaŃiilor 
electronice (RSCE).Softuri utilizate în modelarea RSCE. 

DirecŃiile prioritare de dezvoltare al DEC la nivel mondial şi în Republica Moldova. 
Rolul DEC şi al tehnologiilor informaŃionale în dezvoltarea societăŃii. Aprofundarea şi 

extinderea proceselor de matematizare şi informatizare. ComerŃul electronic. Guvernarea 

electronică (Titular: Nistiriuc Pavel, dr. conf. univ.). 
 

3.3. Aspecte privind cercetarea ştiinŃifică în profilul ”Arhitectură, ConstrucŃii, Design” 
Schema generală de rezolvare a problemelor tehnologice pe baza metodelor 

probalistico-statistice. Experimentul pasiv şi cel activ. Avantaje, dezavantaje. Consecutivitatea 
rezolvării problemelor în procesul planificării, efectuării experimentului, obŃinerii modelului 

matematic şi interpretării modelului. 

EcuaŃia de regresie, modelul matematic de gradul întâi şi de gradul doi. SpaŃiul factorial 
şi codificarea variabilelor. Factorii şi parametrii de optimizare. CerinŃele faŃă de parametrii de 

optimizare.  
Matricea de planificare în formă necodificată şi codificată. Caracteristicile 

probabilistice şi însuşirile modelelor liniare: dispersia totală a experimentului; dispersia 
coeficienŃilor modelului, ortogonalitatea. Aprecierea omogenităŃii dispersiilor experimentului. 

Estimarea statistică a semnificaŃiei modelului matematic. Verificarea corespunderii modelului 

matematic fenomenului cercetat. 
Planificarea experimentului pentru 3, 4 şi mai mulŃi factori. Determinarea zonei 

extremumului. Ascensiunea rapidă pe suprafaŃa de răspuns. Descrierea zonei extremumului 
folosind planuri ortogonale de gradul doi. Dezavantajele acestor planuri. 

Descrierea zonei extremumului folosind planuri ortogonale centrale compoziŃionale de gradul 
doi. Avantajele şi dezavantajele acestor planuri (Titular: dr.conf.univ. Sergiu Andrievschi). 

 
3.4. Aspecte privind cercetarea ştiinŃifică în profilul Energetică. 

Modelarea matematică a obiectelor şi proceslor.  

Metode analitice şi numerice.  
Fenomene stohastice şi aparatul mathematic (Titular: dr.conf.univ. Nucă Ilie). 
 

3.5. Aspecte privind cercetarea ştiinŃifică în profilul Tehnologii Alimentare. 
 
 
(Titular: dr.hab. prof.univ. Tatarov Pavel). 
 
3.6. Aspecte privind cercetarea ştiinŃifică în profilul „Calculatoare şi informatică”. 
 
(Titular: dr.prof.univ. Şontea Victor). 
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