FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2018-2019
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Ştiinţe Economice
Scoala Doctorala de Contabilitate
Doctorat

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Metodologia cercetării științifice in
2.2. Cod disciplină
contabilitate. Etica si integritate
academica
2.3. Titularul activităţii de curs
Burja Vasile
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de studiu
2.6. Semestrul
2.7. Tipul de
2.8. Regimul
I
I
E
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –

O

obligatorie, Op – opţională, F
– facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
2
2
saptamana
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
28
28
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminare/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

86
28
114
7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

Sală dotată cu tablă/videoproiector

ore
28
28
28
6
-

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă
6. Competenţe specifice acumulate
C1. Capacitatea de culegere, analiză şi interpretare de date şiinformaţii referitoare la
Competenţe profesionale

activitatea economică;
C2. Utilizarea metodelor și tehnicilor de cercetare în soluţionarea problemelor complexe
specifice domeniuluifinanciar-contabil;
C3. Utilizarea informaţiilorcontabile în cercetarea ştiinţifică de profil.
C4. Utilizarea normelor de scriere academică în prezentarea rezultatelor cercetării.
C5. Aplicarea normelor eticii si integrităţii academice înconduita profesională şi
diseminarea rezultatelor cercetarii.
C6.Înțelegerea importanței valorilor și principiilor etice în pregătirea și redactarea

tezei de doctorat
Competenţe transversale

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei
strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată, inclusiv în
cadrul rețelelor de cercetare științifică economică și aplicarea de tehnici de relaționare și
muncă eficientă în cadrul echipei;
CT3.Dezvoltarea abilităţilor de comunicare bazate pe fundamentele eticii.

7. Obiectivele disciplinei(reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Adoptarea unui comportament etic în activitatea academica în
general şi în cercetarea ştiinţifică, în paralel cu formarea şi
dezvoltarea aptitudinilor privind cercetarea economică
7.2 Obiectivele specifice
formarea deprinderilor doctoranzilor de investigare
ştiinţifică a fenomenelor economice.
identificare problemelor economice reale, pe care să le
rezolve doctoranzii apelând la metode şi instrumente de
investigare ştiinţifică specifice domeniului de studiu.
- cunoaşterea, înţelegereaşi utilizarea aspectelor etice
specifice cecetăriiştiinţifice
- adoptarea unui comportament etic în activitatea academică
- formarea unei atitudini bazate pe integritate în activitatea
profesională
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1.Cercetarea științifică- provocare majoră în economia cunoașterii
2. Etapele cercetării științifice
3. Metode si modele utilizate în cercetarea științifică economică
4. Diseminarea rezultatelor cercetării științifice
5.Etica și integritatea-repere axiologice fundamentale ale
comportamentului moral
5. Comportament etic în studiile doctorale si cercetare științifică
6. Integritatea în învățământul superior și cercetare
7. Plagiatul-formă de abatere gravă de la etica cercetării

Metode de predare
Prelegere, discutii
Prelegere, discutii
Prelegere, discutii
Prelegere, discutii
Prelegere, discutii
Prelegere, discutii
Prelegere, discutii
Prelegere, discutii

Observaţii
2ore
4 ore
4 ore
4 ore
2ore
4ore
4 ore
4 ore

8.2 Bibliografie
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10. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale ale angajatorilor, contribuind la dobândirea de către
studenţii programului de studii de masterat Fiscalitate şi management financiar de cunoştinţe şi abilităţi teoretice şi
practice de management financiar contabil, necesare viitorilor manageri ai instituţiilor publice.

11. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Evaluare finala

10.2 Metode de evaluare
Examen
Intocmire lucrare
cercetare

10.3 Pondere din nota finală
60 %
40%

10.6 Standard minim de performanţă:
Cunoaşterea caracteristicilor de baza ale alcătuirii lucrărilor de cercetare ştiinţifica (etape, metode,
documentare, elaborare). Aplicarea principiilor eticii in redactarea lucrarii de cercetare.
*criteriul este facultativ, iar punctajul aferent este adiţional celui maxim.

Data completării
Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. Vasile Burja

Data avizării în CSDC

Semnătura titularului de seminar

DirectorŞcoala doctorală de contabilitate
Prof. univ. dr. Vasile Burja

