
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Mediului 

1.3 Departamentul Știința mediului 

1.4 Domeniul de studii Știința Mediului 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Gestiunea și protecția mediului, Calitatea mediului și resurse 

energetice, Evaluarea riscului și securitatea mediului 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Etica și metodologia cercetării științifice 

2.2 Titularul activităţilor de curs Şef lucr. dr. Roşian Gheorghe 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Șef lucr. dr. Roşian Gheorghe 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Obl. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care:   3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învățământ 14 din care:   3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și  notițe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 
Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activități: …………….  
Numărul de ore pe săptămână 4 Din care: F: 1 I 3 

3.7 Total ore studiu individual 42  

3.8 Total ore pe semestru 56 

3.9 Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoştinţele însuşite prin aprofundarea conţinuturilor predate în cadrul 

disciplinelor Investigarea factorilor de mediu, Bazele Științei Mediului 

etc. facilitează înțelegerea și accesibilitatea temelor propuse. În 

subsidiar, cursanții își vor consolida baza conceptuală operaţională 

prin activarea şi valorificarea fondului informaţional preexistent. 

4.2 de competenţe  Continuitatea valorificării aplicative a cunoştinţelor dobândite permite 

o parcurgere graduală a programei, în strânsă relație cu tematica 

disciplinelor anterior studiate.  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală dotată cu videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală dotată cu calculatoare, videoproiector și tablă 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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  Cunoaşterea problematicii cercetării științifice în Domeniul mediului; 

 Formarea deprinderilor şi abilităţilor luării deciziilor faţă de problemele de mediu în 

actualul context socio-economic; 

 Abilitatatea necesară redactării unei lucrări ştiinţifice în Domeniul mediului; 

 Deprinderea de a folosi metode de investigare în teren a factorilor de mediu. 
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  Abordarea integrată a cercetării științifice în Domeniul mediului; 

 Formarea deprinderilor practice de interpretare şi analiză a problemelor științifice 

multidisciplinare; 

 cunoaşterea metodelor de lucru folosite în elaborarea lucrărilor științifice (articole, rapoarte, 

studii, cărți etc.); 

 Formarea abilităţilor necesare cooperării multidisciplinare, comunicării şi edificării de relaţii 

parteneriale fundamentate pe aplicarea cunoştinţelor însuşite şi dezvoltarea raţionamentelor 

ştiinţifice transdisciplinare. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

   

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Metodologia cercetării științifice – noțiuni introductive Prelegere, Conversaţie 

euristică 

2 ore 

Metode utilizate în Domeniul mediului 

 

Prlegere, 

Brainstorming 

2 ore 

Etica cercetării științifice și plagiatul Prlegere, 

Brainstorming 

2 ore 

Implicațiile nerespectării eticii în cercetare Prelegere, Explicaţie, 

Conversaţie 

2 ore 

Limbajul științific 

 

Prelegere, 

Brainstorming 

2 ore 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Cercetarea şi investigația științifică, cu aplicabilitate în Domeniul 

mediului; 

 Crearea deprinderilor de a sesiza aspectele importante şi de a le 

integra în studiile şi cercetările de mediu. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Cunoaşterea caracteristicilor specifice fiecărui tip de studiu de mediu; 

 Dobândirea de cunoştinţe privind metodele de investigare şi cercetare; 

 Cunoaşterea locurilor şi tipurilor de documentare, precum şi a 

surselor; 

 Însuşirea cunoştinţelor necesare obţinerii informaţiilor utile întocmirii 

şi redactării unui raport de cercetare-proiect de mediu; 

 Utilizarea standardelor privind cercetarea factorilor de mediu. 



Cunoaşterea stilului științific în scopul redactării unei 

lucrări în Domeniul Mediului 

Metoda ciorchinelui 2 ore 

 

Aspecte ale cercetării științifice în România şi UE Prelegere 2 ore 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din ţară şi 

din străinătate; 

 Din analiza opiniilor formulate de angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de 

specialişti a rezultat un grad ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă 

faptul că structura şi conţinutul curiculei educaţionale construită pentru acest program de studii sunt 

corecte, cuprinzătoare şi eficiente.  
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs    

   



10.5 Seminar/laborator Relizarea de aplicaţii 

practice 

Verificarea orală 

cunoștințelor  

100% 

Capacitatea de luare a 

deciziilor 

  

10.6 Standard minim de performanţă 

 Definirea şi clasificarea metodelor de cercetare utilizate în Domeniul mediului; 

 Cunoaşterea problematicii ştiinţifice referitoare la noțiunile de etica cercetării, plagiat și limbaj 

științific; 

 Cunoaşterea aspectelor metodologice şi practice de bază ale investigării factorilor de mediu, în scopul 

înţelegerii diverselor probleme de mediu (poluare, situaţii de urgenţă etc.), de la cele elementare până 

la cele mai complexe.  

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

18.03.2021.                          

Data avizării în departament                                    Semnătura directorului de departament 


