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Obiective  

 

 

 

 

 

Competențe 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica 

generală a 

cursului 

Dezvoltarea competențelor studenților de a redacta corect o lucrare științifică în domeniul 

ecologiei 

Cursul vizează dezvoltarea competenţelor de cunoaştere şi aplicare a standardelor 

asociate metodologiei ştiinţifice; Sunt abordate și clarificate strategii practice și resursele 

disponibile de documentare, abordarile inter și trans-disciplinare, metodologia și practica 

planificării și redactarii diferitelor tipuri de lucrari științifice. Competenţele dobândite în 

cadrul aplicaţiilor pot constitui avantaje pentru absolvenţi pe piaţa muncii. 

 

Dezvoltarea competențelor studenților de a: 

• se documenta şi întocmi fişe bibliografice; 

• analiza critic, sintetiza şi integra informaţia ştiinţifică 

• construi un plan riguros de cercetare/redactare; 

• de a folosi caracteristicile specifice redactării unei lucrări universitare; 

• de a elabora coerent diferitele părți, capitole şi paragrafe ale textului; 

• de a respecta aspectele eticii ştiinţifice  

 

1. Surse de informare/ documentare ştiinţifică: tipuri de documente, baze de date, 

cataloage ale bibliotecilor, internet, condiţii de accesare - fizic 

2. Cautarea și selectarea titlurilor bibliografice - fizic;  

3. Metode de gestiune a bazelor de date proprii; Soft-uri specializate - fizic;  

4. Pregătirea în vederea redactării; fişe de lectură - fizic;  

5. Problematizarea, Stabilirea temei; Argumentarea; - online 

6. Formularea ipotezelor/obiectivelor - online 

7. Ce reprezinta si cum se întocmește corect un out-line paper - online 

8. Cum se redactează rezumatul, introducerea - online 

9. Ce conţin capitolele de rezultate; discuţii; concluzii - online 

10. Metode de citare,  liste bibliografice - online 

11. Analiza de text, comentariul, explicaţia, interpretarea, dizertaţia - online 



12. Sinteza şi integrarea informaţiilor; Citarea, compilarea, parafrazarea - online 

13. Stabilirea autorilor  - online 

14. Clasificarea revistelor/jurnalelor științifice, aspecte scientometrice - online 

15. Selectarea revistei in care se publică lucrarea - fizic 

16. Review-ul și analiza critică a cunoașterii - fizic 

17. Structura şi conţinutul expunerii orale faţa de prezentarea comunicarea scrisă - fizic 

18. Structura şi conţinutul unui poster - fizic 

Fiecărei teme i se alocă o oră. 

 

METODE DE 

PREDARE 

Prelegere, dezbatere, problematizare, studii de caz, aplicații practice. Maximum 60% din 

numarul total de ore se vor desfășura în regim online.  

 

Bibliografie  

obligatorie  

(selectiv) 

• Andronescu Ş. Tehnica scrierii academice, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România 

de mâine”, 1997. 

• Bowell T., G. Kemp, 2010. Critical thinking. A concise guide, 3rd edition, Taylor 

and Francis group, NY. 

• Cargill M. and P. O’Connor, 2009. Writing Scientific Research Articles: Strategy 

and Steps. Wiley-Blackwel, UK.  

• Clement T. P., 2014. Authorship Matrix: A Rational Approach to Quantify 

Individual Contributions and Responsibilities in Multi-Author Scientific Articles, 

Sci Eng Ethics (2014) 20:345–361, DOI 10.1007/s11948-013-9454-3 

• Ford E. D., 2004. Scientific Method for Ecological Research. Cambridge 

University Press, UK  

• Lebrun J.L., 2010. Scientific writing. A reader and writer’s guide. World Scientific 

Publishing Co. Pte. Ltd, USA 

• Pandrea M. Tehnica muncii intelectuale, Bucureşti, Oscar Print, 1997 

• Podgoreanu A. (red.), 2010.Ghid bibliografic de munca intelectuala: un model 

cultural, Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti Serviciul 

Cercetare ‐ Metodologie, Bucuresti.  

• Rădulescu, Mihaela. Metodologia cercetării ştiinţifice, Bucureşti, EDP, 2006 

• Mary Renck Jalongo • Olivia N. Saracho, 2016.Writing for Publication. 

Transitions and Tools that Support Scholars’Succes. Springer Switzeland 

 

Evaluare 
condiţii 

Prezenţa la curs (minimum 90%), executarea aplicațiilor si pregătirea 

documentelor de evaluare (100%) 

criterii 
Cunoaşterea procedurilor (etape, cerinţe) de întocmire corectă a unei 

lucrări ştiinţifice cu respectarea normelor de etică academică.   

forme Evaluare orală şi scrisă 

formula notei 

finale 

40% verificare+50% documentele pregatite pe baza unor studii de caz și 

prezentarea lor în fața colegilor+10% participarea la dezbateri 

 

 


