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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date desore DrOl!'ram

J.1. Institutia de învăţământ suoerior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Clui-Napoca-IO
1.2. Facultatea ŞOALA DOCTORALA

Facultatea de Medicina Veterinara CLUJ-NAPOCA
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii Medicină veterinară

1.5. Ciclul de studii Doctorat
1.6. Specializarea! Programul de studii PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE

AVANSATE (DOCTORAT)
1.7. Forma de Învăţământ IF

2. Dale despre disciplină

2.1. Denumirea cursului I Principii ale cercetării ştiinţifice medical veterinare

2.2. Titularul activităţilor de curs Praf. dr. Vasile CaZMA
2.3. Titularul activităţilor de seminar/laborator/ Lector dr. Sorana Bolboaca
proiect
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de

Verificare
2.7. Regimul Continut' FS

Doctorat evaluare disciplinei
pe parcurs Obligativitate' OI

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

3.1. Număr de orc pe săpti\mână- forma cu 2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar! laborator! proiect I
frecventă

3.4.Tolal ore din planul de invatamant 28 din care: 3.5.curs 28 3.6.seminarl1aborator 14
Distribulia fondului de timp ore
3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notite 20
3.4.2. Documentare suplimentarăÎn bibliolecă, pe platformele electronice de specialitale şi pe teren 20
3.4.3. Pregătire seminare! laboratoare! proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20
3.4.4.Tutoriala 5
3.4.5.Examinilri 10
3.4.6. Alte activităti 1
3.7. Tolal ore studiu individual 65
3.8. TOlal ore pe semestru 90
3.9. Numărul de credite 5

4. Precondilii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum
4.2. de corn etenle Absolvent licenta si masterat

5. Conditii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfhşurare a cursului Cursul este interactiv, studentii primesc suportul de curs cu câteva zile înainte de
des~urarea propriu-zisă a cursului, iar pe perioada de expunere a cursului pot adresa
întrebări referitoare la continut.
Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităti pe durata prelegerii, telefoanele mobile să fie
inchise.

5.2. de desfăşurare a seminarului! La lucrările practice este obligatorie consultarea bibliografiei, fiecare student va desfăşura o
laboratoruluil proiectului activitate individuala ,utilizand mijloacele electronice. Disciplina academică se impune pe

toată durata de desfiişurare a lucrărilor.

6. Competente specifice acumulate

» CI - Elaborarea unui Plan de cercetare cuprinzând experientele pe care se va baza Teza de doctorat
» C2-Consultarea si bibliografierea literaturii de specialitale in domeniu in vederea motivării alegerii temei de

cercetare propusă pentru Teza de doctorat
» C3 - Exersarea metodelor statistico-matematice cele mai adecvate pentru calcularea şi interpretarea rezultatelor
» C4- Aprofundarea cunostintelor privind matodologia publicarii stiintifice
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cr.1 - Soluţionarea eficientă a situaţiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea principiilor şi a
nonnelor de elică profesională şi promovarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea universitară prin
doctorantură;

CT.2 - Aplicarea eficientă a tehnicilor de comunicare şi de relaţionare la nivel organizaţianal sau de grup
profesional În conditiile asurnării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice;
CT.3 - Autoevaluarea nevoii de fannare profesională, de evoluţie În /profesie, de dezvoltare a competentelor
dobândite si de adaotare la cerintele unei societati dinamice.

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei Disciplina Principii ale cercetării ştiinţifice medical veterinare unnareşte insuşirea de
catre studenţi a metodologiei de planificare, executare
şi valorificare a cercetarii ştiinţifice in domeniile de interes pentru IOSUD - USAMV
Clui Naooea

7.2. Obiectivele specifice Fixarea notiuni lor şi metodelor predate la curs.
lnsuşirea unor tehnici specifice de elaborare şi redactare a articolelor stiintifice,

posterelor, precum si a tezei de doctorat
Stabilirea de legături prin analogii cu notiunile specifice
soecializarii si/sau domeniului de doctorat

8. Conţinuturi

D 8.I.CURS
Număr de ore - 28 ore 1 prelegere - 2 ore

1. Despre cunoaştere Prelegere
I.t. Definitia cunoaşterii. Caracteristici
1.2. Obiectul cunoaşterii
1.3. Rolul cunoaşterii

1.4.Fonnele cunoaşterii: observaţia, măsurarea,

experimentarea,
modelarea
2.Metodologia cercetării ştiinţifice medicale şi medical-

veterinare Prelegere 1 prelegere - 2 ore
2.1. Studiul bibliographic
2.1.1. Documentarea bibliografică

2.1. 2.lnstrumentele bibliografice

2.2. Culegerea datelor Prelegere 1 prelegere - 2 ore
2.2.1. Modul de culegere a datelor
2.2.2. Tipul de culegere a datelor

2.3. Metodologia studiului
2.3.1. Etapele unui studiu Prelegere 1 prelegere· 40re
2.3.2. Eşantion - eşantionare
2.3.3. Erori
2.3.4. Tipuri de studii clinice
2.3.4.1. Descrierea unui fenomen patologic
2.3.4.2. Evaluarea unui procedeu de diagnostic
2.3.4 3. Evaluarea unei atitudini terapeutice

2.4. Metanaliza
2.5. Analiza datelor de supravieţuire

2.6. Estimarea şi testarea ipotezei
2.7. Alegerea metodei statistice
2.8. Prezentarea datelor
2.9. Statistica medicală şi medical veterinară asistată de Prelegere 9 prelegeri - 160re
calculator
2.10. Redactarea medicală

2.11. Redactarea ştiinţifică

2.12. Surse electronice-nationale şi internaţionalede
documentare biologică, medicală şi medical veterinare.

Prelegere 1 prelegere - 2 ore
3. Etica cercetării stiintifice

Total semestru 28 ore

8.2. LucRĂRI PRACTICE
Număr de orc- 14 ore
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I.Citirea referinţelor dupa stilul Vancouver Lucrare practică 10 Lucrări practice - fiecare I ora
2 .Culegerea şi prezentarea datelor
3. Evaluarea unor factori prognostici
4. Evaluarea unor factori de risc
5 .Evaluarea unui procedeu de diagnostic
6. Evaluarea unei atitudini terapeutice
7. Interpretarea rezultatelor unor studii medicale
8. Erori sistematice în studiile medicale
9 .Protocolul cercetarii personale: formularea scopului şi

obiectivelor,studiul bibliografic, definirea variabilelor,
stabilirea populaţiei ţinta şi a eşantionului de studiat.
10 .Alegerea metodei statistice

Verificarea cunostintelor Colocviu 4 ore

Bibliografie Obligatorie: Obligatorie:
Ardelean, M., 2010, Melodologia elaborarii tezelor de doctoralt Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca... 2007, Norme ale USAMV Cluj-Napoca privind redaclarea şi suslinerea publica a tezelor de doctorat
Andrei Achimas Cadariu, 2012, Metodologia cercetarii ştiinţifice medicale, Edit.Universitara Iuliu Hatieganu, CluJNaooca
Maria Bârsan, 2012, Metodoloaia cercetarii, Note de curs.

Bibliografie Facultativă:

... HG 681102.08.2011 privind Codul Studiilor Universitare de Doctorat

... Legea 111011 Legea Educatiei Nationale

9. Corobora rea conţinuturilordisciplinei cu aşteptările reprezentantilor comunitătilorepistemice, asociatilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

In vederea identificării unor metode moderne de îmbunătăţire continuă a predării-învaţării-evaluării şi a conţinutului cursurilor şi

lucrărilor practice, cu cele mai actuale teme şi probleme practice, cadrele didactice au participat la cursuri de perfecţionare a calităţii

învăţământului, la simpozionul internaţional 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 paraclinice de examinare a
animalelor si de stabilire a diaenosticului.

10. Evaluare

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

finală

10.4. Curs Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor,
teoriilor şi metodelor de bază ale 70%
cercetarii ştiinţifice din domeniu şi aria de
special izare; utilizarea lor adecvată În
activitatea de cercetare. Verificare pe parcurs
Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru
explicarea şi interpretarea unor variate
tipuri de concepte, situaţii, procese,
proiecte etc. asociate domeniului

10.5. Seminar/Laborator Aplicarea unor principii şi metode de bază Colocviu 30%
pentru rezolvarea de probleme/situaţii

bine definite de cercetare ştiin\ifică, tipice
domeniului şi ariei de specializare, În
condiţii de asistenţă calificată din partea
condocătoruluidedoctorat şi a echipei sale
de indrumare.
Folosirea rezultatelor experimentale in
elaborarea unei lucrări ştiinţifice de tipul
Tezei de doctorat
Capacitatea de a uiliza programe de
calculator in calcularea şi interpretarea
rezultatelor experimentale precum şi in
tehnoredactarea tezei de doctorat.
Utilizarea adecvată de criterii şi metode
standard de evaluare, pentru a aprecia
calitatea, meritele şi limitele unor proiecte
de cercetare precum şi a rezultatelor
experimentale obţinute din astfel de
proiecte.

10.6. Standard minim de performantă

» Elaborarea unui Plan de Cercetare în vederea soluţionării unei probleme ştiinţifice concrete, cu respectarea metodologiei de
cercetare a domeniului şi a nonnelor deontologice şi de etică profesională;

» Participarea activă la cursurile şi seminariile disciplinelor formative generale si de specialitate
» Utilizarea PC in l:!estionarea informatiilor oroorii si a celor imoortate în interoretarea datelor exoerimentale si elaborarea
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tezei de doctorat
10.7. Cerinte nentru nromovare in nrop:ramul de cercetare stiintificA
Număr de credite obligatorii: 5
Dovadă de oarticioarea activă la cursurile, seminariile si lucrările oractice cuorinse in Planul individual de oree.atire al doctorandului

Ciclul de studii- Doctorat
Regimul disciplinei (continut)- pentru nivelul de doctorat se alege una din variantele- FF (fonnare fundamentala), FC

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

Data completării Direc/or CSUD:
Pror. Or. Vasile CaZMA

Direc/or Şcoala Dac/orală

Pror. Or. Ionel PAPUC

Data avizării in departament Titular de curs
Prof. Dr. Vasile Cozma
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