
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Drept şi Ştiinţe sociale 

1.3. Departamentul  de Ştiinţe Sociale 

1.4. Domeniul de studii Sociologie 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii Dezvoltarea şi managementul resurselor umane 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 
Stagiu elaborarea lucrărilor de 

disertație 

2.2. Cod disciplină DMRU210 

2.3 Titularul activităţilor de curs  

2.4 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ.dr. Millea Vlad Zeno 

2.5. Anul de 

studiu 
II 2.6. 

Semestrul 
II 2.7. Tipul de 

evaluare 

(E/C/VP) 

C 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – 

opţională, F – 

facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

 din care: 3.2. curs  3.3. seminar/laborator 30 

3.4. Total ore din 

planul de 

învăţămînt 

60 

 

din care: 3.5. curs  3.6. 

seminar/laborator/practică 

60 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi 

pe teren 

60 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat  

Examinări 2 

Alte activităţi …….  

 

3.7 Total ore studiu individual 90  

3.8 Total ore din planul de 

învăţământ 

60  

3.9 Total ore pe semestru 150  

3.10 Numărul de credite 6  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Sala dotata cu videoproiector/tabla ... 

 



 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

CG2. Elaborarea de studii şi rapoarte publicabile sau aplicabile 

profesional; 

CS1. Capacitate de aplicare a cunoştinţelor de sociologie  la dezvoltarea 

şi managementul resurselor umane; 

CP1. Capacitate  şi abilităţi de culegere de date, analiză, interpretare şi 

participare la procesele de dezvoltare şi management al resurselor 

umane; 

CA2. Sensibilitate pentru problemele specifice dezvoltării resursei 

umane; 

Competenţe 

transversale 

CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de 

comunicare şi formare profesională asistată atât în limba română cât şi 

într-o limbă de circulaţie 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina are ca obiectiv fundamental cunoaşterea de 

către studenţii masteranzi  a principiilor documentării 

şi elaborării unei lucrări ştiinţifice  

7.2 Obiectivele specifice -Cunoaşterea exigenţelor şi regulilor generale şi 

specifice diferitelor sisteme de redactare a lucrărilor 

ştiinţifice din domeniul socio-uman 

-Cunoaşterea şi folosirea adecvată a principalelor 

instrumente de strângere a informaţiei necesare 

elaborării unei lucrări cu caracter ştiinţific; 

 -Formarea unor abilităţi specifice de procesare a 

informaţiei acumulate pe o temă de cercetare dată;  

-Promovarea principiilor eticii cercetării şi elaborării 

unei lucrări ştiinţifice şi conştientizarea gravităţii 

furtului intelectual; 

- Formarea şi sedimentarea stilului propriu de 

elaborare a unei lucrări cu caracter ştiinţific. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Activităţi practice Metode de predare Nr. ore 

Structura lucrării. Tema şi organizarea ideilor 
Aplicaţii 4 

Fişele bibliografice şi fişele de lectură 
Aplicaţii 4 

Vocabularul şi construcţia frazelor. Aspecte de 

stil 

Aplicaţii 4 

Precizia şi claritatea 
Aplicaţii 4 

Concizia Aplicaţii 4 

Trimiterile bibliografice şi redactarea 

bibliografiei 

Aplicaţii 4 

Formatarea textului Aplicaţii 4 

Formatarea tabelelor 
Aplicaţii 4 



 

 

Graficele 
Aplicaţii 4 

Rezumatul, titlul şi introducerea Aplicaţii 8 

Anexele Aplicaţii 8 

Concluziile lucrării Aplicaţii 8 

 Total ore 60 

 

8.2 Bibliografie minimală 

Aksnes D., Citations and their use as indicators in science policy. Studies of validity and 

applicability issues with a particular focus on highly cited papers, PhD Dissertation, 

University of Twente, Danemarca, 2005.  

Asociatia Ad Astra, Evaluarea cercetarii stiintifice, Ad Astra Journal, nr. 4,2005, http://www.ad-

astra.ro/journal/7/ad_astra.pdf 

Chelcea, S., Cum sa redactam o lucrare de licenta, o teza de doctorat, un articol stiintific in 

domeniul stiintelor socioumane, Bucureşti: Comunicare.ro, 2007.  

Gilles Ferreol, Noel Flageul, Metode şi tehnici de exprimare scrisă şi orală. Iaşi: POLIROM, 

1998. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Se colaborează cu comunitatea epistemică, asociații și firme de profil în elaborarea studiilor 

aplicative de disertație 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finala Portofoliu de lucrări 90% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe 

parcurs 

Activitati aplicative atestate 

(lucrari practice) 

10% 

- - - 

10.6 Standard minim de performanţă:  

• 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3. 

 

 

Data completării                                                                       

 

          

 

Semnătura titularului de 

seminar 

                                                                                            

 

Data avizării în departament      

 

Semnătura director de departament 

http://www.ad-astra.ro/journal/7/ad_astra.pdf
http://www.ad-astra.ro/journal/7/ad_astra.pdf

