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FIŞA DISCIPLINEI

1 D date espre progl'am
1.1. Instituţia de ÎnvătământsUDerior Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicină Veterinarădin Clui-Napoca
1.2. Facultatea SOALA OOCTORALA ŞTIINŢEAGRICOLE INGINEREŞTI

1.3. Departamentul Scoala doctorală de Ştiinţe Agricole Inginereşti

1.4. Domeniul de studii A.ll.ronomie, Horticultură, Zootehnie, Tehnologia prelucrării Prod. Agricole
1.5. Ciclul de studii' Doctorat
1.6. Specializarea! Programul de studii Studii doctorale avansate
1.7. Forma de Învăţământ IF

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea cursului I Metodologia Elaborării Lucrării de Doctorat
2.2. Titularul activităţilorde curs Prof. Or. Ioan HAŞ
2.3. Titularul activităţilorde seminar/laborator/ Pror. Or. Ioan HAŞ
proiect
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de 2.7. Regimul Continutl FS

evaluare V.P. disciplinei
Obligativitate-' OI

3. Timpullotal estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1. Număr de ore pc săptămână- forma cu
2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar I

frecventll
3.4.Total Ol'e din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 14 3.6.seminar 14
Distribuţia fondului de timp ore
3.4.I.Studiul după manual, SUpOI·t de curs, bibliogl'afie şi notite 30

3.4.2. Documentare suplimentară În bibliotecă, pc platfOl'mele electmllice de specialitate şi pe teren 10

3.4.3. Pregătire seminare! laboratoare! proiecle, teme, referate, portofolii şi eseuri 20

3.4.4.Tutoriala 5
3.4.S.Examinări 10

3.4.6. Alle activităţi

3.7. Total ore studiu individual 65
3.8. Tolal ore pe semestru 140

3.9. NtltiJărul de credite 5

4. PI'econdilii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Masterat În specializările:Agronomie, Horticultură,Zootehnie, Tehnologia prelucrării

produselor agricole
4.2. de competenle Tehnică experimentală,analize de laborator

5. Conditii (acolo unde este cazul)

5.1. de desP.i.şurare a cursului Cursul este interactiv, studentii primesc suportul de curs cu câteva zile înainte de
desfăşurarea propriu·zisă a cursului, iar pe perioada de expunere a cursului pot adresa
întrebări referitoare la conlinut.
Disciplina universitară şi regulamentul de functionarea a activităţii studentului impun
acumularea unui minimun de 50% prezente din numărul total de cursuri şi un minimum de
80% prezente din numărul total de lucrări practice.
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii, telefoanele mobile sa fie
inchise.

5.2. de desP.i.şurare a seminarului! La lucrările practice studentii-doctoranzi vor pregăti fişe bibliografice pe subiectul tezei, vor
laboratorului! proiectului întocmi tabele şi grafice-machetă, vor elabora fişe cu propuneri de cercetare, vor întocmi

scurte liste bibliografice cu titluri soecifice temei de doctorat.



6. Competente specifice acumulllte
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CI Elaborarea unui Plan de cercetare cuprinzând experientele pe care se va baza Teza de doctorat
C2 - Sinteza literaturii de specialitate in domeniu in vederea motiva.rii alegerii temei de cercetare propusa. pentru
Teza de doctorat
C3 - Indicarea detaliată a materialelor (biologice, chimice, fizice etc.), echipamentelor şi metodelor de lucru
preconizate pentru realizarea experientelor.
C4 - Specificarea observatiilor şi măsurătorilor ce se vor excuta În vederea relevării rezultatelor experimentale
C5 - Alegerea metodelor statistico-matematice cele mai adecvate pentru calcularea şi interpretarea rezultatelor
experimentale.
CT.I - Solutionarea eficientă a situaţiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea principiilor şi a
normelor de ctică profesională şi promovarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea universitară prin
doctorantun1;
CT.2 - Aplicarea eficientă a tehnicilor de comunicare şi de relationare la nivel organizational sau de grup
profesional În conditiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice;
CT.3 - Autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evolutie În Iprofesie, de dezvoltare a competentelor
dobândite si de adaotare la cerintele unei societăti dinamice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competentelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Să-şi Însusească legislatia cu privire la studiile doctorale.
Să cunoască modul de stabilire a scopului lucrării, a obiectivelor cuprinse În lucrarea de
doctorat.
Să cunoască modul de Întocmire a părtii bibliografice, a modului de citare a literaturii
studiate.
Să-şi Însuşească modul de Întocmire al capitolelor ,.Material şi metodă", "Rezultate şi

discutii" şi "Concluzii" ale tezei de doctoral.
7.2. Obiectivele specifice Cunoaşterea legislatiei specifice studiilor doctorale conform Legii 1/1011 şi Codului

studiilor doctorale.
Cunoaştiinle generale şi specifice la lucrarea fiecărui doctorand cu privire la importanţa

subiectului ales, a specificitătii obiectivelor de cercetare.
Modul de Întocmire a fişelor de studiu a bibliografiei, a listei bibliografice.
Cunoaşterea modului de prezentare a materialelor şi metodelor de cercetare, a modului
de prelucrare a datelor experimentale, de prezentare in lucrare a metodologii lor statistico-
matematice.
Discutarea modului de prezentare a rezultatelor proprii (tabele, grafice, imagini),
prezentare a modului de realizare a comparării rezultatelor proprii cu cele din literatură.

Modul de redactare a concluziilor şi recomandărilor.

Modul de redactare a lucrarii, corectare şi prezentare publică a lucrarii.

8. Con,inuturi

8.I.CURS
Număr de ore - 14 ore
1. Legislatia privind doctoratul.
2. Motivatia şi importanta studierii metodologiei de Colaborare
a tezei de doctorat
3. Importanţa documentării. Metode de realizare a
documentării.

4. Stabilirea obiectivelor tezei de doctorat. Prezentarea
materialelor şi metodelor de cercetare.
5. Prezentarea rezultatelor proprii. Discutii asupra rezultatelor
obtinute.
6. Formularea concluziillor şi recomandăriloL Anexele tezei de
doctorat.
7. Corectarea tezei. Sustinerea Dublică

8.2. LUCRARI PRACTICE
Număr dc orc - 140rc
1. Analiza şi discutarea legislaţiei privind doctoratul
2. Modul de Întocmire a cuvântului Înainte, a introducerii
3. Documentarea lucrării. Întocmirea fişelor bibliografice.
4. Întocmirea capitolului privind tematica lucrării de doctorat.
5. Dezbateri privind conţinutul capitolului "Rezllltate şi

discutii". intocmirea tabelelor şi graficelor.
6. Modalităti de prezentare a concluziilor şi recomandărilor.
7. Întocmirea listei bibliografice şi a anexelor. intocmirea
rezumatelor tezei de doctorat.

Metode de predare

Prelegere
Prelegere

Prelegere

Prelegere

Prelegere

Prelegere

Prelee.ere

Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar

Seminar
Seminar

Observaţii

I prelegere - 2 ore
I prelegere - 2 ore

l prelegere - 2 ore

I prelegere· 2 ore

I prelegere - 2 ore

I prelegere - 2 ore

I orelee.ere - 2 ore

Seminar - 2 ore
Seminar - 2 ore
Seminar - 2 ore
Seminar - 2 ore
Seminar - 2 ore

Seminar ~ 2 ore
Seminar· 2 ore
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Bibliografie Obligatorie:
1. ••• Legea 112011
2. • •• Codul studiilor universitare de doctorat I HG 681/2011
3. Ardelean M., 2009. Metodologia elaborării tezelor de doctorat Academic Press Cluj·Napoca

9. Corobora rea continuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentantilol' comunitătilorepistemice,llsocia1ilol'
profesionale şi angajatori "eprezentativj din domeniulllferent programului

In vederea identificării unor metode moderne de imbunătăţire continuă a predării·invăţării-evaluării şi a conţinutului cUf$urilor şi

lucrărilor practice, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice participa la cursuri de perfectionare a calitălii

invăţământului, la simpozionul inlernational anual al universităţii unde au posibilitatea de a se întâlni cu colegi din alte ţări precum şi

cu colegi din ţară pentru a dezbate aspecte actuale şi de perspectivă În ceea ce priveşte metodele clinice şi pnraclinice de examinare a
animalelor si de stabilire a diaenosticului.

10. ["alual'e

Ciclul de studII- Doctorat
Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de doctorat se alege una din variantele- FF (fomlare fundamentala), Fe

(formare complementara), FD (formare in domeniu), FO (fonnare conform opţiunilor universităţii), FS (formare de
specialitate).
J Regimul disciplinei (obligativitate)· se alege una din variantele - OI ( disciplina obligatorie) DO (disciplina optionala)
DFac (disciplina facuhativa).

10.3. Pondere
Tip activitate 10.1. Criterii de evalunre 10.2. Metode de evaluare din nola

finală

Cunoaşterea legislaţiei cu privire la studiile
doctorale.

10.4, Curs
Eyaluarea cunostintelor privind documentarea,

Verificare pe parcurs
intocmirea graficelor, tabelelor, discutarea 50%

rezultatelor proprii.
Cunoasterea metodelor de elaborare a concluziilor

Cunoaşterea modului de Întocmire a fişelor

bibliografice, a modului de citare a bibliografiei În
10.5. text, a Întocmirii listei bibliografice. Verificare pe parcurs 50%

Seminar/Laboratol' Cunoaştereamodului de Întocmire a tabelelor,
graficelor, a integrarii lor în capitolul "Rezultate şi

discutii".
10,6, Standard minim de ocrformantă

l> Elaborarea unui Plan de Cercetare În vederea soluţionării unei probleme .ştiinţifice concrete, cu respectarea metodologiei de
cercetare a domeniului şi a normelor deontologice şi de elica profesională;

l> Participarea activă la cursuri şi seminarii
l> Utilizarea PC in gestionarea infonnaţiilor proprii şi a celor importate în interpretarea datelor experimentale .şi elaborarea

tezei de doctorat
10.7, Cerintc ncotru ol'omovare În pro2ramu) dc cercetare ştiin1ifică

Numărde credite obligatorii: 5
Dovadă de oarticioarea activă la cursuri si seminarii

..

Data completării Director CSUD:
Prof. OI'. Vasile CaZMA

iJ~
Conducătordoctoral
Prof. OI'. Ioan HAŞ

Director Şcoala DoclOrală

Prof. OI'. Viore1 MITRE
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