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METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Economică și Business 

Departamentul Economie și Management 

Ciclul de studii Studii superioare de Master, ciclul II 

Programul de studiu Administrarea afacerilor 120cr 
Administrarea afacerilor 90cr 
Economia afacerilor imobiliare 120cr 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 2 E 
F – unitate de 

curs 
fundamentală 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Prelegeri Seminar 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

învățământ cu frecvență 

150 20 20 50 60 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Management general /Statistica afacerilor / Analiza/Diagnoza activității 
economico-financiare. 

Conform competențelor Aplicarea diverselor metode de cercetare specifice obiectului de studiu, 
aplicarea metodelor de analiză a activității economico-financiare a 
entităților economice, utilizarea instrumentelor specifice în domeniul 
managementului. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Prelegere Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector. Nu vor 
fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Seminar În vederea efectuării calculelor studenții vor avea nevoie de un calculator de buzunar. 
Studenții vor lucra în baza studiilor de caz elaborate/prezentate de titular, vor realiza 
sarcina individuală în conformitate cu cerințele prezentate în îndrumarul „privind 
realizarea lucrului individual”. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 
 
 

Competențe 
profesionale 

CP1. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de 
independenţă profesională: 

✓ C.2 Utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale 
diferite; 
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✓ C.3 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor 
situaţii noi în contexte mai largi asociate domeniului; 

✓ A.1 Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic în condiţii de 
informare incompletă pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi; 

✓ A.2 Utilizarea nuanţată şi pertinentă a criteriilor şi metodelor de evaluare pentru 
formularea concluziilor şi fundamentarea deciziilor constructive; 

✓ A.3 Elaborarea proiectelor profesionale şi/sau de cercetare, utilizînd inovativ un 
spectru variat de metode calitative şi cantitative. 

CP2. Asumarea funcţiilor de conducere în activităţile profesionale sau în structurile 
organizatorice. 

✓ C.2 Utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale 
diferite; 

✓ C.3 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor 
situaţii noi în contexte mai largi asociate domeniului 

✓ A.1 Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic în condiţii de 
informare incompletă pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi; 

✓ A.2 Utilizarea nuanţată şi pertinentă a criteriilor şi metodelor de evaluare pentru 
formularea concluziilor şi fundamentarea deciziilor constructive; 

✓ A.3 Elaborarea proiectelor profesionale şi/sau de cercetare, utilizînd inovativ un 
spectru variat de metode calitative şi cantitative. 

CP3.  Realizarea autocontrolului asupra procesului de învăţare, previziunea nevoilor de 
formare, analiza critică a propriei activităţi profesionale: 

✓ C.1 Cunoaşterea aprofundată a unei arii de specializare şi, în cadrul acesteia, 
dezvoltarea teoretică, metodologică şi practică specifică programului;  

✓ C.2 Utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale 
diferite; 

✓ C.3 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor 
situaţii noi în contexte mai largi asociate domeniului 

✓ A.1 Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic în condiţii de 
informare incompletă pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi; 

✓ A.2 Utilizarea nuanţată şi pertinentă a criteriilor şi metodelor de evaluare pentru 
formularea concluziilor şi fundamentarea deciziilor constructive; 

✓ A.3 Elaborarea proiectelor profesionale şi/sau de cercetare, utilizînd inovativ un 
spectru variat de metode calitative şi cantitative. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul 
general 

Aplicarea principalelor elemente teoretico-metodologice specifice domeniului de cercetare 
prin stabilirea obiectivelor concrete și cuantificabile, descrierea lucrărilor și funcțiilor, care 
determină forma și perioada desfășurării cercetărilor. 

Obiectivele 
specifice 

▪ posedarea specificului, formelor şi funcţiilor cercetării;  
▪ rezolvarea problemelor teoretice, care necesită constatarea anumitor legități, 

proprietăți sau fenomene anterior necunoscute; 
▪ utilizarea tehnicilor, instrumentelor şi strategiilor în cercetare; 
▪ prelucrarea şi analiza datelor; 
▪ redactarea textelor ştiinţifice; 
▪ prezentarea şi susţinerea rezultatelor cercetărilor. 
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7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 
Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

Tematica prelegerilor 

Tema 1. Întroducere în teoria cunoaşterii.  2 

Tema 2. Teoria cunoaşterii şi logica cercetării 2 

Tema 3. Metodologia cercetărilor în economie şi management 2 

Tema 4. Strategii, metode şi instrumente de cercetare 2 

Tema 5. Construcţia ipotezei 2 

Tema 6. Modelele şi rolul lor în cercetare ştiinţifică 2 

Tema 7. Tehnici şi instrumente de căutare şi culegere a datelor 2 

Tema 8. Instrumente şi unităţi de măsură în cercetare   2 

Tema 9. Metode de prelucrare şi analiză a datelor 2 

Tema 10. Prezentarea şi susţinerea rezultatelor ştiinţifice 2 

Total prelegeri: 20 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ cu 
frecvenţă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

Tema 1. Noţiuni de bază despre cercetare în economie şi management.  2 

Tema 2. Teoria cunoaşterii şi logica cercetării 2 

Tema 3. Formele cercetării ştiinţifice 2 

Tema 4. Elementele strategiei de cercetare 2 

Tema 5. Inducţia şi deducţia ca sisteme metodologice de cunoaştere 2 

Tema 6. Cuantificarea în economie 2 

Tema 7. Stabilirea unităţilor de analiză în economie şi management. 2 

Tema 8. Instrumente şi unităţi de măsură în cercetare   2 

Tema 9. Analiza calitativă şi cantitativă a datelor 2 

Tema 10. Prezentarea şi susţinerea rezultatelor ştiinţifice. 2 

Total seminare: 20 
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9. Evaluare 

Forma de 
învățământ  

Periodică   
Curentă   Lucrul individual  Examen final  

Atestarea 1  Atestarea 2  

Cu frecvență  15%  15%  15%  15%  40%  

Cu frecvență 
redusă  

25%  25%  50%  

Standard minim de performanţă  

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare  
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre evaluări. 
 


