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Conţinutul succint al cursului: 

Metodologia cercetării în științele sociale și comportamentale: generalități 

Proiectul de cercetare: conținut și menire. Documentarea în activitatea de  cercetarea ştiinţifică. 

Metode şi tehnici de cercetare în  științele sociale și ale educației 

Realizarea unui text ştiinţific   

Etica cercetării științifice 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: va 

recunoaște/descrie/identifica/formula bazele filosofice, metodice și axiologice ale metodologiei și eticii cercetării în 

contextul problemelor actuale din științele sociale și comportamentale ;  va  recunoaște conceptele de bază din aria de 

formare profesională, identificând variabile și modele de cercetare teoretico-aplicată; va  rezuma conceptele studiate în 

lucrarea practică finală focusată pe aria de interes teoretico-aplicativ în care va demonstra corelația dintre actualitatea 

temei, problema cercetată, scopul, obiectivele, metodologia (metodele) și rezultatele cercetării; va analiza și va selecta 

cele mai potrivite metode pentru diverse situații problematice în scopul identificării soluțiilor relevante; va manifesta 

abilități de gândire critică și rezolvare de probleme pentru diverse cauze și efecte; va asimila deprinderi specifice privind 

utilizarea metodelor de metodologie, etică și statistică ; va aplica principiile de cercetare științifică, fundamentate pe 

opțiuni valorice explicite, în elaborarea lucrărilor științifice, inclusiv a tezei de master; va promova o poziție civică activă, 

implicându-se în identificarea și soluționarea problemelor comunității, organizațiilor, colectivelor şi a individului uman ; 

va cultiva calități atitudinale şi aptitudinale referitor la specificul metodologiei, eticii și statisticii cercetării în științele 

sociale și comportamentale; va exprima adeziune la valorile specifice profesiunii şi va releva importanta dezvoltării 

durabile a societății și a diverselor comunități. 
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