FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea

Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca
Facultatea de Științe Politice, Administrative şi ale Comunicării
Departamentul de Stiințe Politice
Științe Politice
Licență
Științe Politice

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Tehnici de cercetare si redactare academica
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Toma Burean
2.4 Anul de
2 2.5
2 2.6. Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei
studiu
Semestrul
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
Din care: 3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp: Studiu fata-in-fata: 6 ore. Studiu individual: 3 ore.
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
98
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite
4

Obligatorie

4
56
ore
3x14
1.5x14
1.5x14
11

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Nu este cazul
4.2 de competenţe
Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Notiunea de plagiat se definește în conformitate cu normele Catedrei de Științe
Politice a Universității « Babeș-Bolyai »:
(http://fspac.ubbcluj.ro/resurse/formulare-regulamente/reguli-etice-sideontologice/). Plagiatul și tentativa de frauda la examen se sancționează cu nota 1
la acest curs și expunerea cazului în ședința Catedrei pentru luarea măsurilor
administrative corespunzătoare.
Frauda la examenul final se pedepsește cu eliminarea de la examen.
Prezenţa la seminarii este obligatorie, conform regulamentelor universităţii, în
proporţie de 75%.
Nota de la examenul de restanţă include si componenta de seminar. Dacă activitatea
prestată de student în cadrul seminariilor nu îndeplineşte criteriile de promovare a
disciplinei acesta are obligativitatea repetării disciplinei în anul universitar următor.

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale
Competenţe
transversale

Elaborarea şi gestionarea proiectelor, planurilor, programelor şi acţiunilor social- politice
Aplicarea modelelor învăţate în alcătuirea componentelor unor proiecte, planuri programe sau acţiuni
social-politice
concrete
Construirea, susţinerea şi promovarea unui proiect, plan, program sau actiune social-politică
Elaborarea şi gestionarea proiectelor, planurilor, programelor şi acţiunilor social- politice

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Acest curs este obligatoriu pentru studentii anului intai si isi propune sa ii
familiarizeze cu standardele internationale legate de exprimarea si scrierea
academica.
Succesul unui cercetator este dat in egala masura de continutul dar si de
modalitatea de prezentare a ideilor sale. In acest curs/seminar studentii vor avea
ocazia sa confere o forma cat mai atragatoare si "academica" ideilor lor. Temele
abordate se vor structura in jurul a doua concepte: scrierea academica, si
prezentarea academica orala. In cadrul primului concept se vor atinge urmatoarele
puncte: structura logica a unei lucrari academice, moduri de prezentare a surselor
bibliografice (cu accent pe stilul American Political Science Association), moduri de
prezentare a rezultatelor analizelor empirice, citate, parafrazari si pericolul
plagiatului. In ceea ce priveste prezentarea orala, se vor discuta probleme legate
de comunicarea dintre prezentator si audienta sa si se va introduce utilizarea
programului PowerPoint.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

8.2 Seminar / laborator
Prezentarea structurii cursului.
Prezentarea cerințelor pentru curs

Introducerea
politice”

disciplinei

Vizita la biblioteca facultatii

Observaţii

Metode de predare
Expunere din partea cadrului didactic

“Stiinte Lucrul pe grupe pe intelegerea temei.
Discutii interactive despre concepte

Invatare prin experienta

Observaţii

Discutam despre teme
de cercetare si ipoteze.
De asemenea se fac
exercitii de identificat
teme de cercetare si
ipoteze.
Se prezinta biblioteca
facultatii, cum sunt
asezate cartile cum se
face inscrierea, cum se
imrpumuta o carte ,
cum se foloseste. Se
prezinta si resursele
bibliotecii

Cum scriem un eseu?

Prezentare cerintelor
Discutarea interactiva a temei de eseu

Revizuirea eseului

Invatare prin feedback

Surse de informatii si baze de date.

Prezentare si discutii interactive.

Cum alcatuim o bibliografie

Prezentare si discutii interactive

Cum citim ? Cum luam notite?

Prezentare si discutii interactive
Activitate in grupuri

Cum scriem un rezumat critic?

Prezentare si invatare prin exercitiu de
simulare

Scrisoare de motivare. Scrisoare de
intentie. Scrisoare de recomandare.
CV.

Prezentare si invatare prin exercitiu de
simulare

Cum facem o prezentare orala

Prezentare si invatare prin exercitiu de
simulare

Cum evitam plagiatul

Prezentare si discutii interactive

Studenții au obligația de
a citi bibliografia
obligatorie indicată in
silabus.
Studenții au discutii
individuale cu
profesorul
Se face o prezentare a
bibliotecilor din Cluj,
urmata de o prezentare
a surselor electronice de
carti, reviste si baze de
date.
Studentii invata despre
cum se face o
bibliografie in stilul
American Political
Science Association
Se discuta doua strategii
de citire- citirea rapida
si citirea pentru a retine.
Repere de urmarit intrun articol stiintific
pentru a parcurge mult
material intr-un timp
scurt
In acest curs se fac
exercitii de luare a
notitelor de identificare
a argumentelor
principale si se prezinta
pasii pentru scrierea
unui rezumat
Se invata completarea
cvului in format
European si se discuta
despre cum sa arate o
scrisoare de motivatie.
Se discuta despre cum
prezentam la seminarii,
tehnici de vorbire,
structura prezentarii,
cum interactionam cu
audienta si greselile
intalnite la prezentari
ale studentilor din ani
mai mari
Tehnici de evitare a
plagiatului si de ce este
important sa nu luam
continut de pe internet
fara sa mentionam
sursa. Cum facem
parafraza.

Cum facem cercetare

Prezentare si invatare prin experienta

Sase stiluri de scriere gresite ale unui
eseu

Prezentare si discuti interactive.
Recapitulare

Discutam despre
metode de cercetare si
se identifica pasii in
scrierea unei lucrari
stiintifice.
Studenții au obligația de
a citi bibliografia
obligatorie indicată in
silabus.

Bibliografie
Seminar 1
Prezentarea syllabusului
Seminar 2
Scott Gregory M. and Garrison Stephen M. 1998. The Political Science Student Writer’s Manual.Prentice
Hall New Jersey
Seminar 3
Vizitarea bibliotecii
Seminar 4
Formatul de eseu cerut de Universitatea Utrecht, pp. 1-8
Structura unui
Seminar 5
Revizuirea eseului
Seminar 6
Surse de informatii si baze de date.
Se face o prezentare a bibliotecilor din Cluj, urmata de o prezentare a surselor electronice de carti, reviste si
baze de date.

Seminar 7
APSA writing and reference manual
Burean, Toma. 2011. Manual de citare a surselor bibliografice [pdf]
Seminar 8
Procter, Margaret. Taking Notes from a Research Reading. Accessed 29.09.2012,
[http://www.writing.utoronto.ca/images/stories/Documents/notes-from-research.pdf]
Seminar 9
Scott Gregory M. and Garrison Stephen M. 1998. The Political Science Student Writer’s Manual.Prentice
Hall New Jersey
Seminar 10
Eastchance.com. How to Write a Motivation Letter. Accessed 28.09.2012
[http://www.eastchance.com/howto/mot_let.asp]
Europass. Curricullum Vitae. Accessed 28.09.2012
[http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=ro_RO]
Seminar 11
University of New South Wales.Reading Effectively. Accesat 29.09.2012 at [
http://www.lc.unsw.edu.au/onlib/read.html]
Seminar 12

Szasz Zoltan. Plagiatul: Forme si Tehnici de Evitare
Tehnici de evitare a plagiatului si de ce este important sa nu luam continut de pe internet fara sa mentionam
sursa. Cum facem parafraza

Seminar 13
Scott Gregory M. and Garrison Stephen M. 1998. The Political Science Student Writer’s Manual.Prentice
Hall New Jersey capitolul al V-lea
Seminar 14
University of New South Wales.Reading Effectively. Accesat 29.09.2012 at [
http://www.lc.unsw.edu.au/onlib/read.html]
Procter, Margaret. Taking Notes from a Research Reading. Accessed 29.09.2012,
[http://www.writing.utoronto.ca/images/stories/Documents/notes-from-research.pdf]
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Acest seminar este necesar tuturor cursurilor din stiinte politice pentru ca prezinta metodele si tehnicile de
scriere a lucrarilor de specialitate. Pentru aceasta syllabusul a tinut cont de recomandarile profesorilor si
cerintele acestora la cursuri si seminarii pentru ca acestea sa fie coroborate cu ce se preda la seminar.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de
evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Scrierea unui rezumat critic la un
text stiintific

Citirea rezumatului,
analizarea argumentelor
si observarea
originalitatii criticilor
Realizarea celor patru
teme

50%

Realizarea a patru teme scrierea a
50%
trei ipoteze, scrierea unui eseu,
scrierea unei bibliografii, scrierea
unui cv format europass
10.6 Standard minim de performanţă
Prezenta este obligatorie pentru mimin 75% dintre seminarii.Realizarea temelor si a rezumatului critic
Prezenţa la seminarii este obligatorie, conform regulamentelor universităţii, în proporţie de 75%.
Notiunea de plagiat se defineste în conformitate cu normele Catedrei de Stiinte Politice a Universitatii
«Babes-Bolyai»:
(http://fspac.ubbcluj.ro/resurse/formulare-regulamente/reguli-etice-sideontologice/).Plagiatul si tentativa de frauda la examen se sanctioneaza cu nota 1 la acest curs si expunerea
cazului în sedinta Catedrei pentru luarea masurilor administrative corespunzatoare. Frauda la examenul final
se pedepseste cu eliminarea de la examen.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

20 Septembrie 2016
Data avizării în departament
30 Septembrie 2016

Semnătura directorului de departament

Cosmin Marian

