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FIŞA DISCIPLINEI 

SCRIEREA ACADEMICĂ 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  de Drept şi Ştiinţe Sociale 

1.3 Departamentul Departamentul de Ştiinţe Sociale 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă  

1.6  Programul de studii/ Calificarea Sociologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SCRIEREA ACADEMICĂ SOC113 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Mihai Pascaru 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 5 din care 3.2 

curs 

1 din care 3.3 

seminar/laborator/ practică 

4 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 70 din care 3.5 

curs 

14 din care 3.6 

seminar/laborator 

56 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs pe platformele electronice 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare/activităţi practice, referate, proiecte, portofolii 44 

Tutorat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. 12 

Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al 

activităţilor enumerate mai sus.  

 

3.7. Total ore studiu individual 80  

3.8. Total ore din planul de învăţământ 70  

3.9 Total ore pe semestru  150  

3.10  Numărul de credite 6   

 

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 
• Participarea activă. 

 

5.2  de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Participarea activă. 

• Pregătirea şi susţinerea temelor planificate. 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 

C5.1. Adaptarea terminologiei şi a strategiilor de comunicare în funcţie de categoriile socio-

profesionale vizate 

C5.4. Interpretarea şi evaluarea critică si constructivă a soluţiilor oferite de teoria referenţială 

 

Competenţe 

transversale 

C1.  Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi 

răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de 
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etică profesională 

C2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare 

interpersonală şi de asumare de    roluri specifice în cadrul muncii în echipă 

 

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

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 

Formarea deprinderilor de scriere academică corectă, comprehensivă şi eficientă 

comunicaţional.  

 

7.2 Obiectivele 

specifice 

Cunoaşterea principalelor stiluri şi reguli de scrieri academică în domeniul ştiinţelor 

sociale 

Stăpânirea principalelor tehnici de scriere academică 

Interiorizarea nevoii comunicării academice corecte şi funcţionale.  

 

8. Conţinuturi 

Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de ore 

 

Tipologia lucrărilor ştiinţifice şi exigenţele de scriere generale 

Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

1 

Principii de scriere academică Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

1 

Structura şi structurarea unei lucrări ştiinţifice Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

4 

Lectura activă, explorarea şi exploatarea documentelor Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

2 

Regulile de citare şi bibliografia Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

4 

Evaluarea unei lucrări ştiinţifice. Itemi şi standarde curente Prelegere,  

Conversaţie, 

Suporturi video 

2 

Bibliografie 

 

Chelcea, S. (2003), Metodologia elaborării unei lucrări ştiinţifice, Bucureşti, Comunicare.ro 

Graff, G. şi, Birkenstein C. (2015),  Manual pentru scrierea academică,  Piteşi, Editura Paralela 45. 

Şerbănescu, A. (2001),  Cum se scrie un text,  Iaşi, Editura Polirom. 

 

Nr. 

crt. 
Tematica laboratoarelor Nr.  ore 

1. Titlul şi adecvarea titlului 1 

2. Abstractul unei lucrări şi cuvintele cheie 1 

3. Introducerea unei lucrări ştiinţifice 2 

4. Conţinutul unei lucrări ştiinţifice 6 

5. Concluziile unei lucrări ştiinţifice 2 

6. Reguli de citare. Exerciţii 4 

7. Redactarea bibliografiei. Exerciţii 4 

8 Prezentarea unei lucrări ştiinţifice 4 

9. Evaluarea unei lucrări ştiinţifice. Aplicaţii 4 
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Activitatea practică: Elaborarea şi prezentarea unei lucrări ştiinţifice conform principiilor şi standardelor de 

scriere academică (28 ore).  

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este conform  unei formări la nivel de licenţă şi în acord cu aşteptările asociaţilor 

profesionale , ale angajatorilor precum şi ale specialiştilor în domeniu. 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 
Evaluare finală 10 

Rigoarea ştiinţifică a 

limbajului  
Evaluare finală 10 

Organizarea conţinutului  Evaluare finală 10 

10.5 Seminar/laborator 

Elaborarea unei lucrări 

ştiinţifice 
Evaluare finală 50 

Participare activă la laborator 

şi practică 
Evaluare continuă 

20 

10.6 Standard minim de performanţă 

• 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 

 

Data completării        Semnătura titularului de curs               Semnătura titularului de laborator 

 

______________                   ______________________                 _________________________ 

 

 

Data avizării în Departament                                                     Semnătura Directorului de Departament 

 

______________                                                                                  ______________________                 


