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Numărul de ore 
Nr de credite 

Forma de evaluare 

Total Prelegeri  Seminare Lucrul individual 

210 8 8 194 7 Examen  

Fundamentare  Obiectivul acestei discipline constă în familiarizarea doctoranzilor cu modul (modalitățile) de efectuare a 

analizelor manageriale, precum și cu metodologia cercetărilor în domeniul economiei și managementului. 

Accentul se pune pe studierea și însusirea principalelor metode utilizate în cercetarea ştiinţifică, în domeniul 

vizat – economie și management. Considerăm că acest curs va dezvolta la doctoranzi spiritul ştiinţific, 

inclusiv a spiritului critic, precum și a unui comportament specific omului de ştiinţă; care include competenţe 

necesare pentru a conștientiza, a elabora, a evalua, a susţine, a aplica o cercetare științifică de calitate. 

Competenţele 

obţinute 
 Cunoaşterea specificului și demersului pentru o cercetare științifică de calitate; 

 Identificarea metodelor ştiinţifice și caracteristicilor acestora, precum și deosebirea lor față de alte metode 

de colectare a informaţiilor;  

 Explicarea şi interpretarea corectă a modalităților de realizare a unei cercetări științifice în domeniul 

economiei și managementului, în baza explicării naturii relaţiilor dintre variabilele aflate în studiu;  

 Însuşirea algoritmului de formulare şi verificare empirică a ipotezelor;  

 Planificarea unei cercetări experimentale, alegerea metodei de analiză, adaptarea procedurilor de analiză şi 

interpretare a datelor în raport cu specificul cercetării derulate; 

 Cunoasterea cerinţelor obligatorii faţă de elaborarea unei teze de doctor în domeniul economiei și 

managementului. 

Conţinutul 

disciplinei 

1. Specificul / particularitățile cercetării ştiinţifice în domeniul economiei și managementului 

2. Principiile cercetării ştiinţifice şi conceptul de metodologie.  

3. Semnificația activităţii de cercetare ştiinţifică și normele (standardele) etice specifice cercetării ştiinţifice  

4. Generarea şi formularea problemelor și a ipotezelor de cercetare. 

5. Cerinţele faţă de elaborarea unei cercetări științifice de calitate în domeniul economiei și managementului 

6. Specificul şi exigenţele de elaborare a unui articol în domeniu / a unei teze de doctor în economie. 
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