
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE, 2017-2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Drept şi Administraţie Publică 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Drept/ Specialist în domeniul juridic 
1.7 Forma de învăţământ IFR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Metodologia cercetării ştiinţifice 
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină) Lect.univ.dr. Duminică Ramona 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Duminică Ramona 
2.4 Anul de studii IV 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei S/O 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv.  24 3.2 Din care S.I. - 3.3 SF/ST/L/P 24 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6 
din care:  
Echivalent ore curs forma IF - 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 10 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 26 
3.8 Total ore pe semestru 50 
3.9 Număr de credite 2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Parcurgerea disciplinei Teoria generală a dreptului 

4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului -  

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte 
- Susţinerea testului de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

  
C5: Aplicarea cunoștințelor necesare în culegerea datelor și informațiilor referitoare la o problemă de drept 
concretă 
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CT3. Utilizarea eficienta a resurselor de comunicare si a surselor de informare si de formare profesionala 
asistata, atât în limba româna, cât si într-o limba straina de circulatie internationala 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Obiectivul principal al disciplinei constă în cunoaşterea de către studenţi a problemelor 
fundamentale ale metodologiei de cercetare ştiinţifică, a instrumentelor de cercetare 
moderne, pentru a stabili cauzele fenomenelor juridice şi a fundamenta soluţiile juridice la 
nivel naţional şi internaţional. 

7.2 Obiectivele specifice 
A. Obiective cognitive 
Înţelegerea principiilor care stau la baza elaborării unui act normativ 
Înţelegerea regulilor de elaborare, redactare şi prezentare a unei lucrări ştiinţifice. 

 



 

 
 
B. Obiective procedurale 

Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice 
Întelegerea si însuşirea mecanismelor juridice specifice tehnicii legislative 
Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice  
Deprinderea studenţilor în  a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric. 

 
C. Obiective atitudinale 

Formarea capacităţii de investigare a viitorilor jurişti 
Creşterea performanţelor, prestigiului şi eficienţei activităţii viitorilor jurişti 
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor legislative 
noi şi a jurisprudenţei. 
 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1. Studiu individual (unităţi de învăţare) -   
  

 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a 
competențelor vizate, a modalităților de evaluare, distribuirea 
temelor de casă 

1 
 

- dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaţia 
euristică 

 

-utilizarea 
calculatorului 
- studiu de caz, 
prezentare  temă de 
casă, test de 
verificare  

2 

Aspecte generale despre cercetarea ştiinţifică 
2.1. Noţiunea şi formele de cercetare ştiinţifică 
2.2.  Structura instituţională a cercetării ştiinţifice juridice în 
România 

2 
 
 

3 

Şiinţele juridice în sistemul ştiinţelor sociale  
3.1. Tipologia ştiinţelor juridice 
3.2. Ştiinţele juridice istorice 
3.3. Ştiinţele juridice de ramură 
3.4. Ştiinţele auxiliare ştiinţelor juridice 

3 

4 
 
 
 
 
 
 
 

Metodele de cercetare ştiinţifică a fenomenului juridic  
4.1. Noţiunea de metodologie juridică 
4.2. Metode de cercetare a ştiinţei juridice  

1. Metoda logică 
2. Metoda istorică 
3. Metoda comparativă 
4. Metoda sociologică 
5. Metoda cantitativă 
6. Metoda informaţională  

3 

5 
Documentarea în domeniul juridic  
5.1. Noţiunea de documentare 
5.2. Tipuri de documentare 

3 

6 

Tehnica de elaborare a actelor normative  
6.1. Metode de documentare utilizate în activitatea de elaborare 
a actelor normative 
6.2. Limbajul şi stilul utilizat în redactarea actelor normative 
6.3. Identificarea modalităţii de reglementare şi stabilirea formei 
de exprimare a normei juridice 
6.4. Arhitectura actului normativ 

3 

7 

Realizarea unei lucrări ştiinţifice în domeniul juridic  
7.1. Alegerea temei de cercetare şi elaborarea planului de 
cercetare 
7.2. Reguli de redactare a unei lucrării ştiinţifice  
7.3. Rolul coordonatorului ştiinţific şi responsabilităţile studentului 
7.4. Aspecte referitoare la etica cercetării ştiinţifice 

3 

8 

Prezentarea publică a unei lucrări ştiinţifice  
8.1. Funcţiile susţinerii publice 
8.2. Organizarea prezentării publice 
8.3. Reguli ale susţinerii publice 

3 

9 

Metodologia realizării documentelor pentru debutul în 
carieră  
9.1. Noţiunea de carieră profesională 
9.2. Redactarea unui CV 
9.3. Întocmirea unei scrisori de intenţie 

3 

 



 

9.4 Pregătirea unui interviu 
Bibliografie 
Craiovan, Ioan, Metodologie juridică, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2005. 
Deaconu, Ştefan, Metodologie juridică, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013. 
Duminică Ramona, Olah Lavinia, Metodologia cercetării științifice. Curs practic. Manual universitar pentru învățământul 
cu frecvență redusă,  Ed. Universităţii din Piteşti, 2016. 
Rădulescu Mihaela Şt., Metodologia cercetării ştiinţifice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2011. 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
• Însuşirea corectă a conceptelor specifice cercetării ştiinţifice în domeniul juridic 
• Competenţele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface  așteptările angajatorilor  din domeniul 

juridic, ale asociațiilor profesionale etc. 
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
 

10.  Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere  

din nota finală 

10.4 SI (curs) 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

 
 
 Evaluare finală – Redactarea şi 
prezentarea unei lucrări ştiinţifice  
 

 
 
50 %  
 
 
 

10.5 Seminar 

 
-participarea activă la seminar, 
rezolvarea cazurilor practice;  
- gradul de asimilare a cunoștințelor de 
specialitate 
- gradul de încadrare în cerinţele 
impuse în ceea ce priveşte realizarea 
temei de casă. 

 
Activitate seminar (expunerea 
liberă a studentului, chestionare 
orală) 
 
Test scris 
 
Prezentarea orală a  temei de 
casă 
 
 
 

 
10% 
 
 
 
20% 
 
  
20% 
 
 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Cunoaşterea noţiunilor de bază ale metodologiei juridice 
2. Prezentarea la seminar a temei de casă 
3. Prezentarea unei lucrări ştiinţifice  
4. Nota 5 la activităţile de seminar 

 
Data completării   Titular disciplină,                Titular de seminar, 
19 septembrie 2017      Lect.univ.dr. Duminică Ramona         Lect. univ. dr. Ramona Duminică 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
29 septembrie 2017     (prestator)   (beneficiar), 
        Lect. univ. dr. Daniela Iancu        Lect. univ. dr. Daniela Iancu  
 
                                                                  Director Centrul IFR 
                                                              Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 

 

 


