
                                                                                            FIŞA UNITĂŢII  DE CUR S/MODULULUI    
                                                                                            F .02.O.0 02 
 

1 

 

MD-2045, CHIȘINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: 022 32-39-73 | FAX: 022 32-39-71, www.utm.md 

 

STRATEGII ȘI METODE DE CERCETARE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Textile și Poligrafie 

Catedra/departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie 

Ciclul de studii Studii superioare de master, ciclul II 

Programul de studiu Design și dezvoltare de produs 

Anul de studiu Semestrul 
Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

I (învățământ cu frecvență) 
 

II E 
F –fundamentală 

O - obligatorie 5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Lucrare 

individuală 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

150 20 20 30 27 53 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ - 

Conform competențelor Cunoașterea situației actuale privind direcțiile de dezvoltare a domeniului 
industriei ușoare 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenții vor efectua lucrările de laborator conform ghidului metodic. Termenul de 
predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea 
cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CPM 1. Cunoaşterea fenomenelor şi teoriilor din domeniu. Să posede şi să aplice 
cunoştinţe profunde despre cele mai importante fenomene şi teorii inginereşti 
contemporane din domeniul produselor, proceselor şi sistemelor industriale, aspectului, 
funcţionalităţii, proprietăţilor tehnico-tehnologice, gestiunii, managementului, inovării 
şi transferului tehnologic în industria uşoară. 
CPM 2. Analiza situaţiei preproiect. Elaborarea strategiei de evaluare a activităţilor de 
proiectare constructiv-tehnologică, fabricare, realizare, cercetare a produselor, 
proceselor şi serviciilor din domeniul industriei uşoare.  
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Competențe 
profesionale 

CPM 3. Elaborarea proiectelor de optimizare. Elaborarea proiectelor de optimizare a 
activităţilor  la toate fazele ciclului de viaţă a produsului (marketing, concepere, 
proiectare, aprovizionare, pregătirea tehnică, fabricare, control, comercializare, 
exploatare) în baza rezultatelor evaluării, prezentarea acestora şi argumentarea 
oportunităţilor. 
CPM 4. Identificarea problemelor de cercetare. Identificarea problemelor de 
cercetare în domeniul industriei uşoare (perfecţionarea calităţii, productivităţii, a 
produselor şi proceselor, optimizarea consumurilor de materiale, energie etc.). 
CPM 5. Elaborarea metodologiei de cercetare. Elaborarea metodologiei de cercetare, 
modelelor matematice pentru optimizarea produselor şi proceselor, analiza 
rezultatelor obţinute şi elaborarea recomandărilor practice. 

Competențe 
transversale 

3T-M. Autocontrolul procesului de învăţare, previziunea nevoilor de formare, analiza 
critică a propriei activităţi profesionale 
2T-M. Asumarea de funcţii de conducere în activităţile profesionale sau în structure 
organizatorice 
1T-M. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de 
independenţă profesională 

 
 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general formarea studenților în vederea obținerii competențelor în cunoașterea și aplicarea 
strategiilor şi metodelor progresive de realizare a cercetărilor ştiinţifice aplicative în 
industria uşoară. 

Obiectivele specifice  Să cunoască metodologia de realizare a documentării; metodologia de realizare a 
cercetărilor ştiinţifice aplicative în textile; metodologia creației tehnice. 

 Să posede îndemânări practice de planificare şi realizare a unor cercetări ştiinţifice 
experimentale; de prelucrare a datelor experimentale, de prezentare şi 
interpretare a rezultatelor experimentale; de elaborare a raportului asupra unei 
lucrări de cercetare; de selectare și aplicare a metodelor de activizare a gândirii 
creative. 

 
7. Conținutulunității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 
Numărul de 

ore 

Tematica prelegerilor 

T1. Generalităţi. Cercetarea ştiinţifică aplicativă şi dezvoltare tehnologică. Etapele de elaborare 
şi realizare a cercetărilor ştiinţifice. Strategii și metode de cercetare în industria ușoară. 

4 

T2. Informaţia în cercetare. Informarea şi tehnici de prelucrare a informaţiei în cercetare. 4 

T3. Tipuri de lucrări ştiinţifice, caracteristici structurale şi de conţinut. Valorificarea rezultatelor 
cercetării. 

4 

T4. Metodologia creaţiei tehnice.Tehnici şi metode de activare a gândirii creative. 4 

T5. Rezultate ale creației tehnice. Invenții. Mărci. Desene și modele industriale. Drepturi de 
proprietate intelectuală și drepturi conexe. 

4 

 20 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Elaborarea motivaţiei punctuale. Elaborarea structurii unei lucrări de cercetare. 4 

LL2. Posterul ca modalitate de comunicare științifică. 4 
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LL3. Aplicarea metodelor asociative de căutare a soluțiilor tehnice noi. 2 
 

LL4. Aplicarea metodelor colective de căutare a soluțiilor tehnice noi. 2 

LL5. Aplicarea metodelor de sistematizare a cartărilor. Metoda analiza morfologică. Metoda 
matricelor zecimale. 

4 

LL6. Mărci ale produselor și serviciilor. 4 

Total lucrări de laborator/seminare: 20 
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9. Evaluare 

Nota semestrială 

Examen final 
Componente 

Media 
trunchiată 

Evaluare periodică Evaluarea 
curentă 

Lucru 
individual Atestarea 1 Atestarea 2 

10% 10% 20% 20% 60% 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la evaluarea periodică; 
Obținerea notei minime de „5” la evaluarea curentă; Obținerea notei minime de „5” la lucrul individual; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii metodologiei, etapelor, structurii și metodelor de 
realizare a cercetărilor științifice în cadrul domeniului industriei ușoare, precum și a metodologiei de 
prezentare a rezultatelor activității de cercetare științifică în domeniu. 
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