
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 

  1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 
1.2. Facultatea Facultatea de Inginerie 
1.3. Departamentul Şcoala Doctorală de Inginerie 
1.4. Domeniul de studii Inginerie Mecanică 
1.5. Ciclul de studii Doctorat 
1.6. Programul de studii  Doctorat- Inginerie Mecanică 

 
  2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Metodologia cercetării şi a prelucrării statistice a datelor 
2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH 
2.3.1. Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH 
2.3.2. Titularul activităţilor de laborator - 
2.3.3. Titularul activităţilor de proiect - 
2.4. Anul de studiu 1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C. 2.7. Regimul disciplinei Obl 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 din care:  3.2. curs 1 3.3. seminar 2 
3.4. Total ore din planul de învăţământ 36 din care:  3.5. curs 12 3.6. seminar 24 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 52 
Pregătire seminarii / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 120 
Tutoriat - 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................... - 
3.7. Total ore de studiu individual 214 
3.8. Total ore pe semestru 250 
3.9. Numărul de credite 10 

 
  4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  Nu e cazul 
4.2. de competenţe  Nu e cazul 

 
  5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  
5.2. de desfăşurare a seminarului  

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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e  Conceperea de experimente ştiinţifice în scopul deducerii/demonstrării unor reguli sau legi fizice 
 Alegerea metodelor adecvate de analiză şi interpretare a datelor măsurătorilor 
 Utilizarea tehnicii informatice şi echipamentelor fizice la achiziţia şi prelucrarea datelor  
 Dezvoltarea şi implementarea unor sisteme complexe fizice sau numerice destinate testării şi experimentării 
 Elaborarea de rapoarte şi prezentări ştiinţifice 
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  Asumare răspunderii şi îndeplinirea responsabilă a sarcinilor 

 Formularea de concluzii pe baza rezultatelor analitice, numerice şi/sau experimentale 
 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Formarea de competenţe şi abilităţi în domeniul cercetării experimentale 

7.2. Obiectivele specifice  Formarea capacităţii de alegere sau concepere a experimentelor tehnice-ştiinţifice  
 Formarea capacităţii de prelucrare a datelor  
 Formarea capacităţii de interpretare a rezultatelor măsurătorilor  
 

 
 

Aprobat, 
DECAN, 

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH 



   8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Noţiuni fundamentale privind metodele şi tehnicile de cercetare 
experimentală. Definirea cercetării. Tipuri specifice de cercetare. 

Prelegere interactivă, 
explicaţie, 

conversaţie, 
problematizare 

2 ore 

Alegerea temei de cercetare. Formularea ipotezelor. Documentarea 
științifică. 

2 ore 

Dezvoltarea unui program de cercetare. Planificarea si derularea 
experimentelor. 

2 ore 

Culegerea şi achiziţia datelor. Conversia analog-discret. Eșantionarea. 2 ore 
Prelucrarea statistică a datelor. Determinarea interdependenţelor între 
parametri. Curbe de regresie. Teste statistice şi de similitudine. 

2 ore 

Reprezentarea grafică a datelor. Vizualizarea şi interpretarea datelor 
experimentale. 

2 ore 

Bibliografie: 
1. Toma-Leonida Dragomir - Cercetare ştiinţifică, comunicare şi deontologie 
2. Lăcrimioara Popa - Metodologia cercetării ştiinţifice şi managementul proiectului de cercetare. Note de curs. Programul 
de studii universitare doctorale  
3. Alexandru Nichici - Identificarea conţinutului de principiu a unei lucrări ştiinţifice  
8.2.1. Seminar Metode de predare Observaţii 
Definirea cercetării. Tipuri specifice de cercetare. Metode şi tehnici de 
cercetare experimentală 

Dezbaterea  2 ore 

Alegerea temei de cercetare și formularea ipotezelor. Dezbaterea 2 ore 
Managementul proiectelor de cercetare – alegerea metodelor si a 
echipamentelor de lucru 

Dezbaterea 2 ore 

Managementul proiectelor de cercetare – etapizarea progresului Dezbaterea  2 ore 
Managementul proiectelor de cercetare – constituirea echipei Dezbaterea 2 ore 
Sisteme instrumental-informatice de achiziție a datelor Dezbaterea 2 ore 
Conversia analog-la-digital a semnalelor. Teoria esantionarii. Dezbaterea  2 ore 
Prelucrarea statistică a datelor – noțiuni fundamentale Dezbaterea 2 ore 
Determinarea interdependenţelor între parametri. Curbe de regresie. Dezbaterea 2 ore 
Extrapolarea și interpolarea seriilor de date Dezbaterea  2 ore 
Reprezentarea grafica a datelor și prezentarea acestora în rapoarte de 
cercetare.  

Dezbaterea 2 ore 

Interpretarea datelor. Dezbaterea 2 ore 
Bibliografie: http://www.ru.ac.bd/wp-content/uploads/sites/25/2019/03/102_10_Longnecker_An-Introduction-to-Statistical-
Methods-and-Data-Analysis-6th-Ed.pdf  
8.2.2. Laborator Metode de predare Observaţii 
   
8.2.3. Proiect Metode de predare Observaţii 
   

 

  9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Crearea deprinderilor și abilităților legate de metodologia cercetării şi a prelucrării statistice a datelor 
 

  10. Evaluare (la cerere) 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Prezenţă şi participare activă Conversaţie euristică 20% 

10.5.1. Seminar 

Întocmirea unui portofoliu de 
aplicații practice concentrate pe 
aspectele dezbătute la curs și la 
aplicațiile practice 

Susţinerea portofoliului de 
aplicaţii 

80% 

10.6. Standard minim de performanţă: 
 Întocmirea şi susţinerea portofoliului de aplicaţii practice 
 Participarea activă la cursuri şi seminarii 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
   

Octombrie 2021 Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH 
   

        Semnătura directorului de departament 
  

 Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA 
 


