
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 

1.3 Departamentul Asistență Socială 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Asistență Socială 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tutoriat de cercetare și elaborarea lucrării de disertație 

       2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Univ. Dr. Adina Rebeleanu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. Univ. Dr. Adina Rebeleanu 

Lect. Univ. Dr. Florina Pop 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 5 Din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 5 

3.4 Total ore  

din planul de învăţământ 

60 Din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 60 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 62  

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 144 

3.8 Total ore pe semestru 204 

3.9 Numărul de credite 8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Nu e cazul 

4.2 de competenţe Nu e cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

Participare 50% 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Calificative şi credite pot obţine numai studenţii care iau parte la cel puţin 

70% din activităţi. 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Cursul îşi propune dobândirea următoarelor competenţe:  

Cognitive:  

 cunoașterea cerințelor de redactare a textului știinițific 

 cunoașterea stilului de citare, conform normelor științifice în vigoare 

 cunoașterea  criteriilor de etică a cercetării științifice 

 cunoașterea metodelor și tehnicilor de cercetare sociologică utilizate în domeniul asistenței 

sociale 

 cunoașterea design –ului cercetării și a modului de prezentare a rezultatelor cercetării 

(prezentarea unui raport de cercetare) 

Instrumental – aplicative:  



 deprinderea de a corela informaţiile cu caracter teoretic/metodologic cu cele cu caracter 

aplicativ în scopul realizării lucrării de disertație 

 deprinderea de a folosi cunoștințele teoretice, metodologice și tehnicile de cercetare pentru a  

 identifica și realiza cercetări care să adreseze problematica asistenței sociale, respectiv a 

economiei sociale 

Atitudinale: 

 conștientizarea de către studenți a importanței respectării criteriilor etice în cadrul unei 

cercetării științifice 

 conștientizarea de către studenți a rolului economiei sociale în practica asistenței sociale 

 conștientizarea de către studenți a modului în care economia socială poate influența pozitiv 

situația grupurilor dezavantajate 
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  capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea şi de a dezvolta autonomie în realizarea sarcinilor  

 capacitatea de utilizare eficientă a resurselor de timp şi a tehnicilor de învăţare pentru 

dezvoltarea personală şi profesională 

 capacitatea de a identifica o problematică în domeniul economiei sociale, pe care să o 

adreseze în cadrul lucrării de disertație 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Disciplina oferă noțiuni teoretice, aspecte privind metodologia și deprinderile de 

cercetare necesare pentru elaborarea lucrării de disertație. 

7.2 Obiectivele specifice  cunoașterea cerințelor de redactare a textului știinițific 

 cunoașterea stilului de citare, conform normelor științifice în vigoare 

 cunoașterea  criteriilor de etică a cercetării științifice 

 cunoașterea metodelor și tehnicilor de cercetare sociologică utilizate în 

domeniul asistenței sociale 

 cunoașterea design –ului cercetării și a modului de prezentare a 

rezultatelor cercetării (prezentarea unui raport de cercetare) 

 

8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 



1. Alegerea temei lucrării şi întocmirea unei lucrări de 

dizertație 

Prezentare de referate, studii de 

caz și dezbateri 

 

2. Cercetarea preliminară a temei şi întocmirea listei de 

referinţe bibliografice. 

Prezentare de referate, studii de 

caz și dezbateri 

 

3. Tehnica luării notiţelor. Prezentare de referate, studii de 

caz și dezbateri 

 

4. Operaţiile de bază ale întocmirii unei lucrări din domeniul 

ştiinţelor sociale. 

Prezentare de referate, studii de 

caz și dezbateri 

 

5. „Genuri” de scrieri în ştiinţele sociale. Prezentare de referate, studii de 

caz și dezbateri 

 

6. Sistematizarea materialului. Organizarea timpului şi 

outline-ul. 

Prezentare de referate, studii de 

caz și dezbateri 

 

7. Parafraze şi citate. Note şi referinţe bibliografice. Prezentare de referate, studii de 

caz și dezbateri 

 

8. Problema plagiatului. Prezentare de referate, studii de 

caz și dezbateri 

 

9. Întocmirea planului de cercetare, precum şi a planului 

lucrării. 

Prezentare de referate, studii de 

caz și dezbateri 

 

10. Prezentarea rezultatelor de cercetare într-o lucrarea de 

dizertație. 

Prezentare de referate, studii de 

caz și dezbateri 

 

11. Forma finală a planului de cercetare, pregătirea 

dizertației. 

Prezentare de referate, studii de 

caz și dezbateri 

 

12. „Cele zece porunci” sau cele zece concepte 

fundamentale referitoare la tehnica cercetării şi redactării 

lucrărilor în ştiinţele sociale. 

Prezentare de referate, studii de 

caz și dezbateri 

 

Bibliografie:  

Babbie, E. (2010). Practica cercetării sociale.  Iași: Polirom. 

Chelcea, S. (2001).  Metodologia cercetării sociologice. Bucureşti: Editura Economică. 

Ilut, P. (1997). Abordarea calitativă a socioumanului. Iași: Polirom. 

Rotariu, T., Iluț. P. (2001). Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Teorie și practică.  Iași: Polirom. 

Rotariu, T. (1994). Curs de metode şi tehnici de cercetare sociologică. Curs univ., Catedra de Sociologie a 

UBB, Cluj. 

Tutty, L.M., Rothery, M.A., Grinell Jr., R., M. (2005). Cercetarea calitativă în asistența socială. Faze, etape 

și sarcini. Iași: Polirom. 

Blaikie, N. (2000). Designing Social Research. Cambridge: Polity Press. 

Creswell, J. (2003). Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach. London: 

Sage. 

Mărginean, I. (1999). Proiectarea cercetării sociologice. Iași: Polirom. 

Yin, R. (2005). Studiul de caz. Designul, colectarea și analiza datelor. Iași: Polirom. 

Silverman, D. (2005). Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării,  textului și 

interacțiunii. Iași: Polirom. 

Rebeleanu, A. (2017). Suport de curs Tutoriat de cercetare și elaborarea lucrării de disertație. 

Rotariu, T. (1999). (coord.). Metode statistice aplicate în științele sociale. Iași: Polirom. 



 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Pe parcursul activităţilor studenţii vor primi îndrumări privind problemele de ortografie şi gramatică, 

totodată vor face cunoştinţă cu metodologia redactării unei lucrări ştiinţifice, precum şi cu tehnicile şi 

etapele redactării. Astfel, ei vor ajunge în posesia unor cunoştinţe care pot fi valorificate într-o manieră 

nemijlocită la întocmirea lucrărilor de dizertație, la redactarea altor studii ştinţifice sau scrieri, precum şi 

la viitorul lor loc de muncă. 

 

 

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 Prezentarea planului complet 

al lucrării de disertație (40%) 

și prezentarea pe etape de 

lucru a lucrării de disertație (3 

etape) (60%) 

Evaluarea prezentărilor 100% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Pentru promovarea examenului este necesară obținerea notei 5 (cinci). 

 

 


