
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior Universitatea Politehnica din Timişoara 

1.2 Facultatea2/ Departamentul3 Facultatea de Electronicăși Telecomunicații / Comunicații 

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii(denumire/cod4) Ştiinţ e ale comunicării (40 30 10 60) 
1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Comunicare, relaţii publice şi media digitală (40301010) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Metodologia proiectării și cercetării 

2.2 Titularul activităţ ilor de curs Prof.dr.ing. Vasiu Radu 
2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5 Prof.dr.ing. Vasiu Radu 

2.4 Anul de studiu6 II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare ED 2.7 Regimul disciplinei DA 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3, din care:    3.2 curs 2 3.3 proiect 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţ ământ 

42, din care:  3.5 curs 28 3.6 activităţ i aplicative 14 

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 7 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 21 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activități    0 

Total ore activităţi individuale 50 

3.8 Total ore pe semestru7 92 

3.9 Numărul de credite 7 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţ e  Utilizarea calculatoarelor, nivel mediu 

                                                           
1Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2
Se înscrienumelefacultăţii care gestioneazăprogramul de studiucăruiaîiaparţine disciplina. 

3
Se înscrienumeledepartamentuluicăruia i-a fostîncredinţatăsusţinereadisciplineişi de care aparţinetitularulcursului. 

4
Se înscriecodulprevăzutîn HG nr. 493/17.07.2013. 

5Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

 Utilizare Internet 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  Sală dotată cu video-proiector 

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice  Sală dotată cu calculatoare  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

 Familiarizarea studentului cu managementul proiectelor de proiectare si cercetare 
 Competențe în construcția și evaluarea bugetului unui proiect 
 Competențe în implementarea proiectelor de proiectare/cercetare 
 Competențe în utilizarea platformeloron-line de management proiecte 
 Competențe în scrierea de lucrări științifice pentru diseminarea rezultatelor cercetării 
 Competențe în evaluarea calității și relevanței resurselor informaționale de pe Internet. 

Competenţ e 
transversale 

 Comunicarea prin intermediul tehnologiilor digitale 
 Elaborarea lucrărilor științifice 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Familiarizarea studentului cu elaborarea propunerilor de proiecte, cu tehnicile de implementare 
și diseminare a rezultatelor 

7.2 Obiectivele specifice 

 Elaborarea propunerilor de proiecte de cercetare/proiectare 
 Implementarea proiectelor de cercetare/proiectare 
 Elaboraea și evaluarea bugetului unui proiect de cercetare/proiectare 
 Diseminarea rezultatelor cercetării 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
Introducere. Scopul şi obiectivele cursului 2 Cursuri bazate pe 

materiale PPT, utilizare 
video-proiector, utilizare 
resurse on-line. 
Interactivitate cu 
studenții. 
Toate resursele 
educaționale sunt 
disponibile în avans pe 
Campusul Virtual al 
UPT. 

Etapele managementul de proiect: Iniţierea proiectului, planificarea resurselor, 
implementarea, evaluarea permanentă, finalizarea proiectului 

2 

Elaborarea unei cereri de finanţare pentru un proiect de proiectare / cercetare / dezvoltare: 
Planificarea activităţilor – definirea pachetelor de lucru, planificarea parteneriatului 

2 

Planificarea resurselor umane, planificarea necesarului de resurse materiale, evaluarea 
estimativă a costurilor, graficul de implementare, planul de diseminare a rezultatelor; 

2 

Managementul de proiect: monitorizarea tehnică şi evaluarea progresului 2 
Monitorizarea financiară, echipa de management de proiect – roluri şi sarcini, rolul 
raportărilor periodice 

2 

Rolul şedinţelor de lucru, actualizarea planului proiectului, administrarea proiectului – 
arhivarea documentelor administrative; 

2 

Managementul riscului de proiect: Categorii de riscuri, analiza SWOT, consecinţele riscului, 
verificarea punctelor cheie în derularea proiectului 

2 

Planificarea răspunsului la risc, impactul riscului, tehnici de analiză a riscului 2 
Managementul resurselor umane: management versus leadership, dezvoltarea echipei de 2 

                                                           
8
Aspectulcompetenţelorprofesionaleşi competenţelor transversale va fi tratatcf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vorpreluacompetenţele 

care suntprecizateînRegistrulNaţional al CalificărilordinÎnvăţământulSuperior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentrudomeniul de studiu de la pct. 1.4 şiprogramul de 

studii de la pct. 1.6 dinaceastăfişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

proiect,  

Managementulconflictelor, managementul comunicării în proiect; 2 
Documentarea bibliografică: tehnologia informaţiei ca şi unealtă de cercetare (Google – 
ScholarGoogle, Wiki, Blog, eBooks, laboratoare virtuale),  

2 

Informaţia calitativă (validitate, reputaţia sursei, relevanţa faţă de subiect), evaluarea calităţii 
resurselor bibliografice, accesarea bazelor de date online; 

2 

Redactarea unei lucrări ştiinţifice 2 

Bibliografie9 
1. Blaxter, L., C. Hughes, How to research, Open University Press, 1998 
2. Creswell, J. W., Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches, California, Sage Publications, 2002 
3. Kahn, J. B., Research in Education, Prentice Hall, 1989 
4. Phillips, E. M., D. S. Pugh, How to get a PhD, Open University Press, 2000.J. Follansbee, "Streaming Media – An Introduction to Delivering 

On-Demand Media", Focal Press, 2006 

5. Vasiu Radu, Metodologia proiectării și cercetării, curs on-line, platforma CV UPT. 
8.2 Activităţ i aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
Realizareauneicercetăripesubiect de interesintr-un domeniu de cercetare ales, utilizand IT. 
Tema va consta in căutarea, găsireaşianalizacritică (dpvacademic si de relevanţăînsubiectul 
de căutare) a 10 rezultatebibliografice 

8 Activitate de tip proiect, 
cu discutarea regulată a 
stadiului lucrării. Scriereauneilucrăriacademice, despreunuldintresubiecteletratate la curs. Aceastătemă va fi 

realizată ca proiect final şi va fi prezentată public (lucrareşiprezentare PPT). 
6 

Bibliografie11 

1. Mocofan Muguras, Vasiu Radu, Andone Diana, Ermalai Iasmina, Onita Mihai, Tehnici informationale si de comunicare - avansati, 
Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, Bucuresti, 2011 

2. Mocofan Muguras, Vasiu Radu, Andone Diana, Introducere in tehnologii multimedia, Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, 
Bucuresti, 2011 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conținutul disciplinei este în concordanță cu abordările existente în alte centre universitare din țară și din străinătate, precum și cu 
cerințele asociațiilor și angajatorilor interesați din domeniu.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 
        nota finală 

10.4 Curs Cunoașterea noțiunilor și 
conceptelor fundamentale.    

Evaluare scrisă  de tip grilă 40% 

10.5 Activităţ i aplicative  S:   

 L:     

 P:  Realizarea a două proiecte: 
elaborarea unei propuneri de 
proiect și scrierea unei lucrări 
științifice 

Evaluare în urma unei susțineri orale în fața 
colegilor. 

60% 

 Pr:    

10.6 Standard minim de performanţ ă(volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

 Participarea la activitățile prevăzute;  

                                                           
9Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 

trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 
„Practică:”. 
11Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

 Cunoașterea și aplicarea adecvată a noțiunilor și conceptelor studiate; 

 Predarea celor două proiecte; 

 Obținerea punctajului minim la evaluarea scrisă și la susținerea proiectelor. 

 
 

 
Data completării Titular de curs 

(semnătura) 

Titular activităţi aplicative 
(semnătura) 

 Prof.dr.ing. Vasiu Radu 
 

…………………….……… 

Prof.dr.ing. Vasiu Radu 
 

…………………….……… 

 
 

Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

  
…………………….……… 

 

 

                                                           
12Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 


