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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea De Ştiinţe Economice 

Departamentul Administrarea afacerilor 
Program de master: Managementul resurselor umane (Mp) 

 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

                              Disciplina: METODOLOGIA CERCETĂRILOR ÎN MANAGEMENT 

Responsabil de disciplină/modul: Nicolae Verejan, dr., conf univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.01.O.01 240 30 30  180 8 Română 

Rezultatele 

învăţării: 

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C.1. Cunoașterea teoriilor, 

concepțiilor, principiilor și 

practicilor managementului 

resurselor umane performant 

● A cunoaște conceptul de management. 
● A cunoaște mecanismul de funcționare a întreprinderii. 

● A monitoriza evoluția implementării modelului de gestiune în 

firmă. 
 A aplica metode de cercetare în corespundere cu problema/ele 

studiate. 
C2. Cercetarea mediului intern a 

organizației și integrarea 

cunoștințelor în soluționarea 

problemelor din sfera resurselor 

umane 

● A aplica metodologia de cercetare în întreprindere. 
● A identifica corect problema de cercetare. 

● A cunoaște componentele mediului intern a organizației. 

● A selecta metode de cercetare adecvate problemelor        
identificate. 

C5. Asigurarea performanțelor 

strategice în baza comunicării 

eficiente în cadrul echipei, 

inclusiv prin utilizarea 

tehnologiilor informaționale 

● A organiza procesul de cercetare. 

● A stabili coerent sarcinile în scopul realizării proiectului de 

cercetare. 
● A utiliza metode calitative și cantitative în procesul de cercetare. 
 A utiliza instrumentarul informațional de prelucrare operativă 

a datelor și informațiilor 

C6. Gestionarea și promovarea 

schimbărilor prin implicarea 

resurselor umane într-un mediu 

complex și turbulent 

● A concluziona rezultatele obținute prin implementarea 

metodelor de cercetare; 
● A formula propuneri de actualizare și ajustare în organizație în 

funcție de problematica studiată. 
 A elabora planuri de acțiune în baza deciziilor de ajustare și 

actualizare. 
C8. Cunoașterea și aplicarea 

normelor etice, profesionale și 

sociale în activitatea diferitor 

niveluri ierarhice ale organizației 

● A asigura calitatea și corectitudinea informațiilor și datelor 

preluate în procesul de cercetare. 

● A activa în condiții transparente: 
● A asigura imparțialitatea în prelucrarea informațiilor pe baza 

metodologiilor de cercetare utilizate. 
 A promova implementarea normelor deontologice profesionale 

în organizație. 
 

Conținutul 

disciplinei 

1. Introducerea în disciplina „Metodologia cercetărilor în management”. Ştiinţa, cunoaşterea şi cercetarea. 
2. Metodologia generală a ştiinţei şi metodologia cercetărilor economice. 

 3. Caracteristica generală a etapelor de cercetare în management 

4. Metode de cercetare a proceselor manageriale 

5. Metode calitative utilizate în cercetarea managementului întreprinderii / organizației 

6. Metode cantitative de cercetare. Cercetarea prin sondaj. Metode de selecție a eșantionului. Erorile 

cercetării prin sondaj. 

7. Metode cantitative de cercetare. Analiza de corelație a fenomenelor manageriale. Aplicații în 

cercetarea științifică 

8. Redactarea unei lucrări științifice. 
9. Susţinerea publică a rezultatelor cercetării şi valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice 
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Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 
Elaborarea și susţinerea produsului studiului 

individual Aprecierea în rezultatul participării la 

seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers 

nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un proiect de investigaţie științifică pe baza unui studiu de caz din economia reală 

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină la capitolul VI 
”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

1. Andrei Balînschi. Metodologia cercetărilor științifice în economie. Bălți, 2015. 

2. Feuraş E., Metodologia Cercetării Economice. – Chişinău, Editura ASEM, 2008 

3. Gh. Răboacă, D. Ciucur. Metodologia cercetării ştiinţifice economice. - Bucureşti, Editura Fundaţiei 
România de Mâine, 2004. 212 p. 
4. Trandafir Adina. Metodologia cercetării științifice în management. Suport de curs. 2017.  
5. Constantin Falticeanu. Metodologia cercetării. Note de curs. Universitatea ,,DANUBIUS” din  Galati, 

2009. 
6. Alexandrina Duţă. Elemente de metodologie a cercetării  științifice în economie. Note de curs. 2008. 

www. pdfcomplete.com. 

 
Data completării Semnătura titularului de curs 
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