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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titular disciplină
2.3 Anul de studiu III 2.4 Semestrul

Universitatea de Vest din Timişoara
Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale
Economie şi Afaceri Internaţionale
Licenţă
Economie şi Afaceri Internaţionale

PROIECT DE CERCETARE-PROIECTARE PENTRU
ELABORAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ (EAI1EAI3211)
2

2.5 Tipul de evaluare

C

2.6 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
5
din care: 3.2 activitate practică - întâlniri între studenţi şi
îndrumătorul lucrării de licenţă
3.3 Total ore pe semestru
70
3.4 Numărul de credite
10

DI

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 studentul este înmatriculat în anul III de studiu şi are aprobată cererea de elaborare a
lucrării de licenţă.
4.2 de competenţe
 se prezumă faptul că studentul a dobândit competenţele profesionale şi transversale
necesare în vederea elaborarea lucrării de licenţă.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
procesului de întocmire a
lucrării de licenţă

Competențe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 C1 Realizarea de studii/analize privind mediul de afaceri
 C2 Asistență pentru pregătirea și desfășurarea negocierilor în afacerile internaționale
 C3 Derularea afacerilor internaționale potrivit clauzelor contractuale
 C4 Asitență în realizarea activităților specific promovării internaționale
 C5 Asistență în promovarea de acțiuni/ inițiative în cadrul organizațiilor economice internaționale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiective
 Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor necesare elaborării de lucrări sumative cu
fundamentale:
caracter teoretic şi aplicativ, bazate pe cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea
conceptelor, teoriilor, metodelor şi tehnicilor de cercetare specifice domeniului
de licenţă.
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7.2 Obiective specifice:





Prezentarea şi explicarea principiilor şi metodelor specifice realizării unui
proiect de cercetare în vederea rezolvării unor probleme/situaţii bine definite,
tipice domeniului de licenţă;
Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii în elaborarea unei lucrări
sumative cu caracter teoretic şi aplicativ;
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi argumentare în vederea prezentării
aspectelor teoretice şi a rezultatelor empirice dintr-o lucrare sumativă cu
caracter teoretico-aplicativ.

8. Conţinuturi
8.1 Discuţii şi lucrări practice (P) - conţinutul activităţilor va fi în concordanţă cu

Observaţii

tema aleasă pentru lucrarea de licenţă
1. Stabilirea temelor de cercetare.
2. Discuţii privind modul de redactare a lucrării de licenţă: titlul lucrării,
structura lucrării, condiţii de tehnoredactare, folosirea referinţelor
bibliografice, utilizarea figurilor, graficelor, tabelelor etc.
3. Stabilirea calendarului de realizare a lucrării de licenţă
4. Discuţii privind aspectele teoretice şi metodologice specifice fiecărei teme
de cercetare.
5. Pregătirea studenţilor pentru realizarea cercetării empirice: precizări cu
privire la prezentarea organizaţiei unde se realizează cercetarea empirică,
clarificări privind metodologia de cercetare şi a modului de interpretare a
rezultatelor empirice obţinute
6. Verificarea stadiului de elaborare a lucrărilor de licenţă
7. Discuţii cu privire la modul de elaborare a concluziilor rezultate din
cercetarea efectuată, a identificării limitelor şi a direcţiilor viitoare de
cercetare.
8. Discuţii referitoare la modului de prezentare a lucrării în faţa comisiei de
licenţă (prezentarea Power-Point)
Bibliografie:
Referinţele bibliografice recomandate de cadrul didactic îndrumător al lucrării de licenţă în concordanţă cu
tema aleasă.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Formarea deprinderilor care să asigure profesionalism, imparțialitate și independență ca bază pentru
dezvoltarea profesională și științifică.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Lucrarea de
licență

10.1 Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

Capacitatea studentului de a motiva
Evaluare orală
alegerea temei de cercetare, de a stabili
obiectivele cercetării şi de a prezenta
etapele de realizare a cercetării
Măsura în care studentul efectuează
Evaluare pe baza unui material
corect recenzia bibliografiei consultate
scris
 bibliografia este în concordanță cu

10.3 Pondere
din nota finală
10 %

20 %
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subiectul tratat, este actuală şi
relevantă;
 studentul utilizează cunoștințele
însușite pe parcursul studiilor de
licenţă;
 studentul reușește să ofere o sinteză
asupra bibliografiei consultate.
Capacitatea studentului de selecta
corect metodologia de cercetare
adecvată scopului urmărit
 metodologia este adecvată şi în
concordanţă cu obiectivele de cercetare;
 metodele de culegere și prelucrare a
datelor sunt prezentate detaliat.
Măsura în care studentul efectuează în
mod corect prelucrarea și analiza
datelor
 există o legătură strânsă între
aspectele teoretice
prezentate și
cercetarea empirică efectuată;
 analiza
datelor
corespunde
obiectivelor stabilite;
 datele sunt culese cu respectarea
principiilor, normelor şi a valorilor
eticii;
 metodele de analiza datelor sunt
adecvate scopului urmărit în cercetarea
empirică.
Măsura în care studentul prezintă corect
rezultatele și concluziile cercetării
 studentul oferă o sinteză a
rezultatelor obţinute, în funcţie de
obiectivele propuse;
 rezultatele sunt reale şi evaluate în
mod obiectiv;
 rezultatele aduc elemente de noutate
în domeniul supus cercetării;
 concluziile și propunerile oferite sunt
corecte și relevante.
Măsura în care studentul respectă
cerințele de tehnoredactare și de
structură ale lucrării
 structura
lucrării
corespunde
cerințelor unei lucrări șiințifice;
 tabelele și graficile sunt utilizate
corespunzător;
 ideile sunt clar formulate, prezentate
într-o succesiune logică;
 lucrarea
respectă
cerințele
ortografice și de tehnoredactare.

Evaluare pe baza unui material
scris
10 %

Evaluare pe baza unui material
scris

30 %

Evaluare pe baza unui material
scris

20 %

Evaluare pe baza unui material
scris

10 %
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10.6 Standard minim de performanţă
Realizarea unui proiect de cercetare cu caracter teoretico-aplicativ corespunzător domeniului de licenţă.

Data completării
01.10.2014

Data avizării în department
03.10.2014

Semnătura şefului departamentului
Prof. univ. dr. DOBRE Costinel

