FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
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
Științe economice
Școala Doctorală de Contabilitate
Doctorat

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Metodologia cercetării științifice în contabilitate.
2.2 Cod disciplină
Etică și integritate academică
2.3 Titularul activităților de curs
Conf. univ. dr. Sorinel Căpuşneanu
2.4 Titularul activităților de seminar
Conf. univ. dr. Sorinel Căpuşneanu
2.5 Anul de studiu
I 2.6 Semestrul
1 2.7 Tipul de evaluare
E 2.8 Regimul
disciplinei/Categorie
formativă
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care:
2
3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
28
din care:
28
3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore studiu individual
86
3.8 Total ore din planul de învățământ
28
3.9 Total ore pe semestru
114
3.10 Numărul de credite
7

DC3

DS

0
0
ore
28
28
28
6
-

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe
5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1. de desfășurare a cursului
•
5.2. de desfășurare a
seminarului/laboratorului

•

Cursul se desfășoară în săli cu acces la internet și cu echipament de predare
multimedia.
Seminarul se desfășoară în săli cu acces la internet și cu echipament de predare
multimedia.

6. Competențele specifice acumulate
C1. Capacitatea de culegere, analiză și interpretare de date și informații referitoare la activitatea
economică.
C2. Utilizarea metodelor și tehnicilor de cercetare în soluționarea problemelor complexe specifice
domeniului financiar-contabil.
Competențe
C3. Utilizarea informațiilor contabile în cercetarea științifică de profil.
profesionale
C4. Utilizarea normelor de scriere academică în prezentarea rezultatelor cercetării.
C5. Aplicarea normelor eticii și integrității academice în conduita profesională și diseminarea
rezultatelor cercetării.
C6. Înțelegerea importanței valorilor și principiilor etice în pregătirea și redactarea tezei de doctorat.

Competențe
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 abilităților de comunicare bazate pe fundamentele eticii.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul
• Adoptarea unui comportament etic în activitatea academica în general și în cercetarea științifică,
general al
în paralel cu formarea și dezvoltarea aptitudinilor privind cercetarea economică
disciplinei
7.2 Obiectivele
• formarea deprinderilor doctoranzilor de investigare științifică a fenomenelor economice;
specifice
• identificare problemelor economice reale, pe care să le rezolve doctoranzii apelând la metode și
instrumente de investigare științifică specifice domeniului de studiu;
• cunoașterea, înțelegerea și utilizarea aspectelor etice specifice cercetării științifice;
• adoptarea unui comportament etic în activitatea academică;
• formarea unei atitudini bazate pe integritate în activitatea profesională.
8.1. Curs

Metode de predare

Observații

1. Cercetarea științifică- provocare majoră în economia cunoașterii
Prelegere, discuții
2 ore
2. Etapele cercetării științifice
Prelegere, discuții
4 ore
3. Metode si modele utilizate în cercetarea științifică economică
Prelegere, discuții
4 ore
4. Diseminarea rezultatelor cercetării științifice
Prelegere, discuții
4 ore
5. Etica și integritatea-repere axiologice fundamentale ale comportamentului
Prelegere, discuții
2 ore
moral
6. Comportament etic în studiile doctorale si cercetare științifică
Prelegere, discuții
4 ore
7. Integritatea în învățământul superior și cercetare
Prelegere, discuții
4 ore
8. Plagiatul-formă de abatere gravă de la etica cercetării
Prelegere, discuții
4 ore
Total
28 ore
8.2. Seminar
Metode de predare
Observații
Total
Bibliografie:
1. Constantinescu, N.N., Probleme ale metodologiei de cercetare în știința economică, Editura Economică, București,
1998.
2. Popescu Constantin, Metodologia cercetării științifice economice, Editura ASE, București, 2006.
3. Rădulescu St. Mihaela, Metodologia cercetării științifice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007.
4. Răboacă, Gheorghe, Dumitru Ciucur, Metodologia cercetării științifice economice, ediția a III-a, Editura Fundației
România de Mâine, București, 2007.
5. Ristea Ana Lucia, Valeriu Ioan-Franc, Metodică în cercetarea științifică, Editura Expert, 2009.
6. Șandor, D.S. (2013).Metode și tehnici de cercetare în științele sociale, Editura Tritonic.
7. Şerban, Emilia Elena, Etică și integritate academică, Editura Pro Universitaria, București, 2018.
8. Şercan Emilia- Deontologie academică: ghid practic, Editura Universității din București, 2017.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținuturile disciplinei sunt adaptate necesităților actuale ale angajatorilor, contribuind la dobândirea de către studenții
programului de studii de masterat Fiscalitate și management financiar de cunoștințe și abilități teoretice şi practice de
management financiar contabil, necesare viitorilor manageri ai instituțiilor publice.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Evaluare finală
Participare activa la curs și seminar,
intervenții

Întrebări
Întocmire lucrare cercetare

10.3 Pondere
din nota finală
60%
40%

10.6 Standard minim de performanță
Cunoașterea caracteristicilor de bază ale alcătuirii lucrărilor de cercetare științifică (etape, metode, documentare,
elaborare). Aplicarea principiilor eticii în redactarea lucrării de cercetare.
* criteriul este facultativ, iar punctajul aferent este adițional celui maxim

Data completării

Semnătura titularului de curs
Conf. dr. SORINEL CĂPUȘNEANU

15.09.2020
Data avizării în CSDC
............................................

Director Școala Doctorală de Contabilitate

