FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învățământ
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”
de TEOLOGIE ORTODOXĂ
ȘCOALA DOCTORALĂ DE TEOLOGIE
TEOLOGIE (ORTODOXĂ)
2020-2022
DOCTORAT – PROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII
AVANSATE

2. Date despre disciplină
Metodologia cercetării ştiinţifice în
2.1. Denumire
domeniul teologiei. Etică și integritate
academică
2.3. Titularul activităţii de curs
Dumitru A. VANCA
2.4. Titularul activităţii de seminar
---2.5. Anul de
studiu

I

2.6. Semestrul

I

2.7. Tipul de
evaluare (E/C/VP)

2.2. Cod
disciplină

C

2.8. Regimul
disciplinei (Ob –
obligatorie, Op – opţională,
F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
2
din care: 3.2. curs
0
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din
28
din care: 3.5. curs
0
3.6. seminar/laborator
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp de studiu individual
• Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
• Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate
• Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
• Tutorat
• Examinări
• Alte activităţi (exersări practice)
Total ore activităţi individuale
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

SDT 104

FD,
Ob

ore
12
80
25
2
1
2
122

122
28
150
6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum Disciplinele de studiu aprofundat de la ciclul studiilor masterale. Discipline introductive în
4.2. de competenţe

cercetarea științifică în domeniul științelor umaniste.
Citeşte, comunică şi redactează cu uşurinţă în cel puţin una din limbile de circulaţie internaţională;
Abilităţi de studiu individual putând emite judecăţi şi aprecieri independente;
Cunoaşte şi întrebuințează programele Office (WORD, PDF, EXCEL, PPS etc.)

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a
seminarului/laboratorului

Videoproiector, lap-top, flipchart
Sală dotată cu tablă, lap-top, flipchart, video-proiector

6. Competenţe specifice acumulate
CP.1. Învătarea, deprinderea și respectarea principiilor privind etica și
Competenţe
metodologia cercetării științifice;
profesionale

Competenţe
transversale

CP.2. Utilizarea conceptelor, legislației în vigoare s¸i a principiilor
specifice eticii cercetării și publicării în domeniului teologie;
CP.3. Aplicarea creativă a unor modele prezentate s¸i a metodelor
specifice.
CP.4. Identificarea unor noi soluții și rezolvări ale unor probleme
teoretice și de practică pastoral și/sau în domeniul cercetării
știinșifice;
CP.5. Cunoașterea şi folosirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor de
cercetare avansată în domeniul teologiei liturgice.
CT.1. competen†e de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiin†ei şi
culturii;
CT.2. dobândeşte abilită†i de comunicare în limbi de circula†ie
interna†ională necesare documentării şi elaborării de lucrări
ştiin†ifice;
CT.3. cunoaşte şi utilizează noile tehnologii în domeniul informa†iei şi
comunicării;
CT.4. dobândeşte abilită†i de lucru în echipă şi de conducere a echipelor
de cercetare (şi manageriale);
CT.5. dobândeşte şi utilizează cunoştin†e privind legisla†iei drepturilor de
proprietate intelectuală;
CT.6. culege informa†ii din medii ştiin†ifice străine, adaptând şi aplicând
aceste valori noi propriei doctrine şi practici liturgice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al Disciplina urmăreşte dobândirea cunoştin†elor teoretice şi practice
privind modul alegerii, definirii şi argumentării unor teme de cercetare
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

în domeniul teologie.
• formulează cu uşurin†ă idei şi concepte teologice;
• exprimă şi argumentează logic şi coerent pozi†ii şi ipoteze personale;
• construieşte şi redactează un material ştiin†ific (comunicare, studiu,
articol ştiin†ific, recenzie etc.)

8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Probleme introductive
• prezentarea cursului şi a bibliografiei obligatorii şi
recomandate;
• Cerinŗe privind examinarea finală şi notarea;
2. Cadre ale evaluării morale. Cum analizăm o problemă
etică ?
• Concepte fundamentale ale eticii
• Tehnici de argumentare morală
• Ce sunt teoriile etice și când ne sunt utile?
• Criterii ale evaluării morale: consecinţe/intenţii, virtuţi
• Dezacordul moral
•
Principii, valori și datorii morale
3. Specificul eticii academice
• Moralitatea comună și etica academică
• Etica cercetării, deontologie profesională,
managementul eticii
• Comportamentele imorale în organizaţii academice
(tipologie și consecinţe)
• Etica și performanţa academică
• Dezvoltarea morală în mediul academic

Metode de predare
Prelegere, videoproiector,
materiale video

Observaţii
2 ore fizice

4. Procesul elaborării unei teze de doctorat (aspecte
thenice şi procedurale)
• comisiile de îndrumare şi rapoartele de progres ştiinŗific;
• întreruperile de studiu şi prelungirea de şcolarizare;

Prelegere, videoproiector,
materiale video

2 ore fizice

•

Responsabilitățile membrilor mediului academic

•

termenele limită şi relaŗia cu secretariatul IOSUD).

5. Etica cercetării
• Legislaţia privind etica cercetării (OM 3131/30.01.2018)
privind includerea cursurilor de etică şi integritate
academică în planurile de învăţământ; Legea nr.
74/2018 pentru modificarea Legii nr. 8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe – modificări alte
acte normative;
• Indicarea surselor folosite; Plagiatul şi tipuri de plagiat;
• Originalitate și noutate – elementele de referinţă ale
unei cercetări;
• Sisteme de verificare şi evaluare a nivelului de plagiat.
6. Integritatea academică: instrumente instituEionale
• Coduri și comisii de etică; Regulamentul și proceduri
IOSUD şi SDT
• Evaluarea și avizarea etică a proiectelor de cercetare: de
ce este necesară și cum se realizează
• Cultura etică a UAB. Sesizări, reclamaţii și soluţii
privind problemele nerezolvate de etică.
7. Metodologia cercetării. Probleme premergătoare
cercetării
• Alegerea temei de cercetare
• Construirea ipotezelor de lucru
• Elaborarea planului de cercetare
• Importanŗa stabilirii gradului de cunoaştere a
temei/subiectului de cercetat (stadiul cercetării)
8. Metodologia cercetării. Metode și tehnici
• Știinţificitatea teologiei
• Metode de cercetare în domeniul știinţelor teologice
(cercetarea istorică, comparată, hristologică şi
ecleziologică etc.)
• Cum alegem metoda de cercetare ?
6. FinanEarea cercetării
• Conŗinutul proiectului de cercetare
• Scrierea unui proiect de cercetare (maximizarea şanselor
în competiŗii)
• Finanŗarea şi oportunităŗi de finanŗare a cercetării
7. Programul de studii aprofundate din cadrul SDT.
• Necesitatea programului de studii aprofundate;
examinarea finală
• Echivalarea cu alte discipline de la programele de
master;
• Alegerea şi stabilirea disciplinelor opŗionale şi
complementare (îndrumătorul);
8. Redactarea şi publicarea de lucrări ştiinŗifice
• Surse de documentare
• Metode si tehnici de documentare directa
• Documentarea şi comunicarea rezultatelor
ştiinŗifice (bazele de date şi manifestările
ştiinŗifice);
• Procesul elaborării unei lucrări ştiinŗifice
• Comunicarea vs articol ştiinŗific vs studiu ştiinŗific
9. Prelucrarea informaEiilor
• Etapele prelucrării
• Metode şi tehnici de prelucrare
• Modelarea şi simularea
•
Analiza şi interpretarea rezultatelor
10. Formularea concluziilor
• Tipuri de rezultate
• Modalităţi de prezentare
• Condiŗii de prezentare
11. Prezentarea (susEinerea lucrării )
• Despre alegerea temei şi scopul cercetării
• Planul de cercetare şi metodologia folosită
• Dificultăŗi de documentare şi prelucrare
• Conŗinutul şi structura lucrării
• Rezultate obţinute şi contribuţii personale
• Despre importanŗa rezultatelor
8.2.
Seminar
NU este cazul

Prelegere, videoproiector,
materiale video

4 ore fizice

Prelegere; expunere PPS,
Videoproiector; Materiale
didactice imprimate şi video

2 ore fizice

Prelegere, videoproiector,
materiale video

2 ore fizice

Prelegere, videoproiector,
materiale video

2 ore fizice

Prelegere; expunere PPS,
Videoproiector; Materiale
didactice imprimate şi video

2 ore fizice

Prelegere; expunere PPS,
Videoproiector; Materiale
didactice imprimate şi video

2 ore fizice

Prelegere; expunere PPS,
Videoproiector; Materiale
didactice imprimate şi video

2 ore fizice

Prelegere; expunere PPS,
Videoproiector; Materiale
didactice imprimate şi video
Prelegere; expunere PPS,
Videoproiector; Materiale
didactice imprimate şi video

2 ore fizice

4 ore fizice

8.3.

Bibliografie fundamentală (titluri aldin)
BENGA, Daniel, Metodologia, studiului şi cercetării ştiinŗifice, Edit. Sophia, Bucureşti, 2003;
Bruce Macfarlane. Researching with Integrity. The Ethics of Academic Enquiry, London: Routledge, 2009.
CÂMPAN, Diana, Introducere în cercetarea ştiinŗifică: Litere şi Teologie, Edit. Reîntregirea, Alba Iulia, 2009;
Ebony Elizabeth Thomas and Kelly Sassi, ”An Ethical Dilemma: Talking about Plagiarism and Academic Integrity in
the Digital Age”, English Journal 100.6, pp. 47–53, 2011.
5. Emanuel Socaciu, Constantin Vică, Emilian Mihailov, Toni Gibea, Valentin Mureșan, Mihaela
Constantinescu, Etică și integritate academică, Editura UniversităEii din București, 2018. Accesibil online la
adresa:
https://deontologieacademica.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Etica-si-integritateacademica.pdf
6. Emilia Șercan, Deontologie academică. Ghid practic. Editura UniversităEii din București, 2017. Accesibil
online la adresa: https://www.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/DeontologieAcademicaGhid-practic.pdf
7. James Rachels, Introducere în Etică, traducere de Daniela Angelescu, Editura Punct, 2000.
8. Liviu Papadima (coordonator), Deontologie academică. Curriculum-cadru, Editura Universităţii din București, 2018.
Accesibil online la adresa: https://www.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/7/2018/09/Deontologie-AcademicaCurriculum-cadru.pdf
9. LUPU, Ştefan, Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinŗifice în teologie, Edit. Sapientia, Iaşi, 2000;
10. PÎRVU, Ilie, Introducere in epistemologie, Iaşi, Edit. Polirom, 1998;
11. Puiu, Silvia; Ogarca, Radu Florin, “Ethics Management in Higher Education System of Romania”, în Procedia Economics
and Finance, 23, 2015.
12. Toni Gibea, Constantin Vică, Emilian Mihailov, Emanuel Socaciu, Valentin Mureșan, Etică și integritate academică.
Instrumente suplimentare, Editura Universităţii din București, 2018. Accesibil online la adresa:
https://deontologieacademica.unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/12/Etica-si-integritate-academica_instrumentesuplimentare.pdf
13. VULPE, Magdalena, Ghidul cercetătorului umanist. Introducere în cercetarea şi redactarea ştiinŗifică, Cluj Napoca, Edit. Clusium,
2002.
1.
2.
3.
4.

Alte studii recomandate pe parcurs;

•

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Poate concepe, argumenta şi redacta o lucrare cu caracter ştiinţific în domeniul teologie, cu un înalt
grad de dificultate.
•

Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Elaborarea unei lucrări
ştiinţifice (studiu, articol,
comunicare) publicabilă sau
publicată la data evaluării finale
Implicarea în dezbateri

Analiza frontală a lucrării
cu prezentarea şi
susţinerea argumentelor
şi concluziilor

10.3 Pondere din
nota finală
80%

20%

10.5 Seminar/laborator
NU este cazul
10.6 Standard minim de performanţă:
Pentru nota 5 (cinci): Redactarea unui text științific elaborat cu respectarea structurii unei lucrări
ştiinţifice (stadiul cercetării, ipoteza, metodologia etc.)
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

25.09.2020

……………..………….

……………..………….

Data avizării în catedră

Semnătura director de departament

28.09.2020

…………………….

Anexă la Fișa disciplinei (facultativă)
ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI
b. Evaluare – mărire de notă
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă
Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.*
Data completării
Semnătura titularului de curs

c. Evaluare – restanţă
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Examen

10.5 Seminar/laborator

Referate, eseuri, proiecte etc. Prezentare la seminar

Semnătura titularului de seminar

10.2 Metode de evaluare
Lucrare scrisă

10.6 Standard minim de performanţă
Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază*,**
Data completării
Semnătura titularului de curs

10.3 Pondere din nota finală

Semnătura titularului de seminar

*Formulare orientativă
**Dacă disciplina are prevăzute ore de laborator trebuie prevăzute modalitățile de recuperare a acestora.

