
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 Documentare şi autorat ştiinţific 
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 Opt 

 
  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  Capacitatea de a documenta o problemă științifică-tehnică și a prezenta stadiul actual al cunoașterii. 

 Capacitatea de evalua stadiul cercetărilor proprii și a identifica oportunitățile de publicare pe tipuri de publicații. 
 Capacitatea de a formula problema studiată și de a prezenta în format adecvat metodele și materialele utilizate, 

respectiv rezultatele obținute. 
 Capacitatea de a formula concluzii și de a identifica și sublinia noutatea științifică/contribuția proprie. 
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 Abilități de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul științei, inclusiv în limba engleză. 
 Asumarea responsabilităților corespunzătoare rolului dintr-o echipă. 
 Reflecția critic-constructivă asupra nivelului cercetărilor și a propriului nivel de pregătire profesională. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Cunoașterea modului de valorificare a cercetării prin publicare  

7.2. Obiectivele specifice  Acumularea cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice privind elaborarea 
unei lucrări științifice 

 Acumularea de cunoștințe teoretice și a deprinderilor practice privind prezentarea 
orală a rezultatelor cercetării  

Aprobat, 
DECAN, 

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



   8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Lucrări științifice – tipuri de lucrări și moduri de diseminare. 

Prelegere interactivă, 
explicaţie, 

conversaţie, 
problematizare 

2 ore 
Surse de documentare. 2 ore 
Formularea stadiului actual al cercetărilor. Referențierea surselor  
bibliografice și modul ce citare. 

2 ore 

Prezentarea metodelor de cercetare și a materialelor/tehnicilor utilizate. 2 ore 
Prezentarea rezultatelor și a concluziilor desprinse din acestea.  2 ore 
Prezentarea adecvată a lucrarii scrise. Tehnici de prezentarea orală a 
lucrării. 

2 ore 

Bibliografie: 
1. Alexandru Nichici - Identificarea conţinutului de principiu a unei lucrări ştiinţifice  
2. Ioan Dumitrache, Horia Iovu - Manual de autorat ştiinţific 
8.2.1. Seminar Metode de predare Observaţii 
Categorii de lucrări științifice – nivele de publicare Dezbaterea  2 ore 
Alegerea publicației optime pentru prezentarea rezultatelor cercetării Dezbaterea 2 ore 
Surse de documentare online – informare scientometrică Dezbaterea 2 ore 
Surse de documentare online – conținuturi științifice Dezbaterea  2 ore 
Formularea stadiului actual al cercetărilor. Referențierea surselor  
bibliografice și modul ce citare. 

Dezbaterea 2 ore 

Prezentarea metodelor de cercetare și a materialelor/tehnicilor utilizate. Dezbaterea 2 ore 
Prezentarea rezultatelor – forma grafica și tabelară  Dezbaterea  2 ore 
Discutarea și interpretarea rezultatelor  Dezbaterea 2 ore 
Prezentarea secțiunii privind concluziile. Dezbaterea 2 ore 
Alegerea titlului lucrării, elaborarea rezumatului și enunțarea cuvintelor 
cheie 

Dezbaterea  2 ore 

Publicarea open source si în baze de date cu conținut integral. 
Copyrightul. 

Dezbaterea 2 ore 

Crearea unui profil de cercetător. Platforme dedicate. Dezbaterea 2 ore 
Bibliografie: 
http://www-mech.eng.cam.ac.uk/mmd/ashby-paper-V6.pdf  
https://libguides.cam.ac.uk/ld.php?content_id=33846117 
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 buna practică în documentare şi autoratul ştiinţific 
 

  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 25% 

10.5.1. Seminar Nivelul cunoștințelor acumulate 
Prezentarea unui referat 

științific in PPT 
75% 

10.5.2. Laborator 
   
   

10.5.3. Proiect 
   
   

10.6. Standard minim de performanţă 

 Prezenţa acativă la cursuri şi seminarii 
 Întocmirea şi prezentarea unui referat ştiinţific în PPT 

 
 

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 
 


