
Aprobat: 

Consiliul Şcolii Doctorale 

Proces verbal nr. 1, din 26.10.21 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

 
Denumirea disciplinei  TEHNICI DE SCRIERE ACADEMICĂ ȘI COMUNICARE ȘTIINȚIFICĂ 

Titularul disciplinei Aurelia HANGANU, dr.hab., conf. univ. 

 Ciclul III, Doctorat 

   Profilul științific –  521. Economie, business, administrare; 522. Finanțe, contabilitate, analiză economică 

   Anul de studii: Anul I, sem. I 

Numărul de ore 
Nr de credite 

Forma de evaluare 

Total Prelegeri  Seminare Lucrul individual 

210 8 8 194 7 Examen  

Funda-

mentare  

Cursul este destinat, în principal, studenților-doctoranzi de la Școala Doctorală de Științe Economice din cadrul 

Universității de Stat din Moldova. Disciplina este una fundamentală obligatorie. Obiectivul general al disciplinei 

constă în formarea de comportamente și atitudini adecvate din punct de vedere deontologic în munca intelectuală a 

studenților-doctoranzi.  

Obiectivele specifice:  

 Cunoașterea normelor explicite (texte cu valoare normativă) sau implicite (cutume, practici) care reglementează 

conduita academică a muncii intelectuale a studenților-doctoranzi în activitățile lor academice; 

 Înțelegerea, asimilarea, asumarea și aplicarea normelor de scriere academică de către studenții-doctoranzi. 

 Formarea capacității studenților-doctoranzi de a utiliza, în activitatea profesională, categoriile și judecățile de 

valoare proprii eticii și deontologiei moderne; 

 Formarea capacității studenților-doctoranzi de evaluare critică în activitatea didactică și de cercetare; 

 Dezvoltarea capacităților studenților-doctoranzi de planificare a cercetării și redactare a lucrărilor științifice. 

Compe-

tenţele 

obţinute 

Competenţe profesionale: 

 Familiarizarea studenților-doctoranzi cu normele, regulile, standardele și principiile elaborării unei lucrări 

academice; 

 Prezintă studenților-doctoranzi, în detaliu, ce presupune un demers academic, ce reguli și tehnici trebuie folosite 

și ce principii de etică și deontologie profesională trebuie respectate pentru a elabora cu succes o lucrare de 

cercetare. 

Competenţe transversale: 

 Cursul urmărește ca studenții- doctoranzi să dobândească abilitățile necesare scrierii academice și sa-i stimuleze 

pe cei care prezintă interes și pasiune spre activitatea de cercetare. 

Conţi-

nutul 

disciplinei 

Tema I. Principiile scrierii academice 

Tema II. Tipologia lucrărilor științifice specifice studenților-doctoranzi: referatul științific, rezumat științific, 

comunicare pentru conferință, articol științific 

Tema III. Structura unei lucrări de cercetare: teza de doctorat, rezumatul tezei de doctor 

Tema IV. Citarea surselor bibliografice 

Tema V. Plagiatul 

Tema VI. Scrierea academică de autoprezentare: scrisoarea de intenție/motivație și CV-ul academic 

Tema VII. Posterul științific și prezentarea științifică orală 

Biblio-

grafia 

minimală 

1. A. Şerbănescu, Cum se scrie un text?, ediţia a III-a, Iaşi, Ed. Polirom, 2007; 

2. Godfrey, Jeanne, Academic Writing. Basingstoke : Macmillan Education/Palgrave, 2015; 

3. Galikova, Silvia, Academic Writing. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2016. 

4. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova Nr. 259 din 15-07-2004, Publicat în Monitorul 

Oficial Nr. 125-129 din 30-07-2004; 

5. V. Roş, D. Bogdan, Octavia Spineanu-Matei, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Ed. All Beck, 2005 

6. Legea nr. 139 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, aprobată de Parlamentul RM la 02.07.2010, 

publicată în Monitorul Oficial Nr. 191-193, art. Nr. 630 şi modificată LP212 din 29.07.16, MO306-

313/16.09.16 art.665. 

7. Roşca Ludmila, Constantin Lazari, Etica şi integritatea universitară. Monografie. IRIM, Chişinău: Print Caro, 

2014, 172 p. 

 


