
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Ştiinţe Tehnice şi Umaniste, Tîrgu Mureş 

1.3 Departamentul Departamentul de specialitate cu profil 

psihopedagogic 

1.4 Domeniul de studii Științe ale aducației 

1.5 Ciclul de studii masterat( nivelul II.) 

1.6 Programul de studiu / Calificarea   

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Metodologia cercetării educaționale 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof. univ. dr. Pletl Rita 

2.3 Titularul (ii) 

activităţilor de  

                              

seminar Prof. univ. dr. Pletl Rita 

laborator - 

proiect - 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei DF 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.1 curs 1 3.2 seminar    

    /laborator/ 

     proiect 

2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar 

 / laborator 

 / proiect 

28 

Distribuţia fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutoriat 5 

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. – 

3.7 Total ore studiu individual 65 

3.8 Total ore pe semestru 121 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculumului, 

Teoria și metodologia evaluării. 

4.2 de competenţe Folosirea conştientă a termenilor de specialitate, respectiv a 

noţiunilor  învăţate la disciplina Fundamentele pedagogiei şi 



Teoria şi metodologia curriculumului, Teoria și metodologia 

evaluării. 

Comunicare eficientă, observarea şi analiza situaţiilor 

educaţionale. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

  Alcătuirea de proiecte de cercetare. Identificarea avantajelor şi limitelor diferitelor 

strategii și modele de cercetare. Analiza alternativelor organizatorice şi 

metodologice.  

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

Dezvoltarea capacităţii de comunicare orală şi scrisă, dezvoltarea capacităţii de 

autocunoaştere, dezvoltarea reflectivităţii didactice. Exersarea unor deprinderi 

didactice practice privind proiectarea şi organizarea activităţilor de cercetare 

educaționale. Dezvoltarea aptitudinilor de activitate în echipă, de comunicare 

profesională, de gândire critică, de învăţare eficientă şi de utilizare a mijloacelor 

tehnice de comunicare şi informaţie. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală de curs cu bănci mobile, dotată cu laptop şi 

proiector 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Sală de curs cu bănci mobile, dotată cu laptop şi 

proiector 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Obiectivul general  al disciplinei este acela de a căpăta noţiuni 

fundamentale şi abilităţi specifice proiectării şi desfăşurării 

metodelor de cercetare specifice domeniului. 

Obiectivele disciplinei sunt cele referitoare la însuşirea noţiunilor 

fundamentale din metodologia cercetării şi la aplicarea acestora în 

situaţii practice de la seminar sau din cadrul practicii pedagogice 

din învăţământul liceal. 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

. Cognitive: 

- Definirea conceptul de cercetare pedagogică; explicarea 

specificul acesteia; 

- Caracterizarea funcţiilor cercetării; 

- Detalierea nivelurilor cercetării educaţionale; 

- Elaborarea unei cercetări teoretice; 



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

I. Cercetarea pedagogică – tematica 

cursurilor,   

Prelegerea 

academică,  

 

II. Problematica metodologice ale cercetării 

pedagogice 

Obiectivul și scopul cercetării, 

Definirea temei de cercetare, 

Actualitatea temei de cercetare, 

 

 

Prelegerea 

academică, 

explicaţia 

interactivă, 

demonstraţia, 

descoperirea 

 

- Analiza cercetărilor din articolele ştiinţifice din baze de date 

internaţionale; 

- Descrierea şi aplicarea metodelor de cercetare; 

- Analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor statistice (elemente 

de bază, prelucrare în 

Excel şi SPSS); 

- Evaluarea probelor; 

- Analiza probelor de cercetare utilizate în cadrul cursului şi 

seminariilor; 

 

. Tehnice / profesionale: 

- Proiectarea unor probe de cercetare; 

- Conceperea şi proiectarea unor experimente în cadrul şcolilor 

proprii; 

- Evaluarea unor intrumente de cercetare utilizate în cadrul 

cercetărilor naționale şi cele internaţionale; 

- Elaborarea intrumentelor de cercetare specifice domeniului 

ştiinţelor educaţiei; 

- Aplicarea instrumentelor şi analiza datelor de cercetare; 

- Utilizarea soft-urilor de analiză a datelor statistice; 

 

. Atitudinal - valorice 

- Aplicarea cercetării şi a rezultatelor ei în activităţile de practică 

pedagogică; 

- Respectarea normelor etice ale cercetării educaţionale; 

- Implicarea în activităţile de cercetare care se defăşoară în şcoli; 

- Implicarea în grupurile de cercetare existente în universitate. 

-Operaţionalizarea noilor cunoştinţe didactice în domeniul 

cercetării 

 

Dezvoltarea sensibilităţii faţă de problemele educaționale 

Pregătirea teoretică pentru practicarea eficientă a profesiunii 

didactice 

Dezvoltarea concepţiei şi gândirii didactice 

Obţinerea de imagini relevante asupra problematicii cercetării 

educaționale contemporane: noi finalităţi sau tipuri de 

conţinuturi, noi tipuri de metode în cecetarea educațională. 



 dirijată, dezbaterea. 

III. Studierea și prelucrarea bibliografiei în 

privința temei de cercetare aleasă 

Studierea bibliografiei și analiza critică, 

Technici de prelucrare ale bibliografiei.  
 

Prelegerea 

academică, 

explicaţia 

interactivă, 

demonstraţia, 

descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

 

IV. Modelul proiectării şi desfăşurării unei 

activităţi de cercetare 

 Caracteristici şi modele ale cercetării 

educaţionale. 

 Tipuri de cercetare educaţională. 
 

Prelegerea 

academică, 

explicaţia 

interactivă, 

demonstraţia, 

descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

 

V. Strategii de cercetare 

Strategia inductivă, 

Strategia deductivă 

 

VI. . Metode folosite în cercetare 

Analiza documentlor, 

Metoda observaţiei, 

 Experimentul psihopedagogic.  

Metoda anchetei, 
 

Prelegerea 

academică, 

explicaţia 

interactivă, 

demonstraţia, 

descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

 

VII. Metode folosite în cercetare 

Chestionarul,  

 Interviul,  

 Studiul de caz 

 

VIII. Metode folosite în cercetare 

Metodele sociometrice 

Prelegerea 

academică, 

explicaţia 

interactivă, 

demonstraţia, 

descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

 

IX. Eşantioane şi eşantionări în cercetarea 

educaţională. 
 Eşantion şi eşantionare, delimitării 

conceptuale. 

 Tipuri de eşantioane. 

 Modele practice de eşantionare. 

 

 

Prelegerea 

academică, 

explicaţia 

interactivă, 

demonstraţia, 

descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

 

X. Tehnicile statistice de prelucrare a 

rezultatelor 

Măsurarea–concept şi forme specifice. 

Prelegerea 

academică, 

explicaţia 

 



. Scalare şi scale 
 

interactivă, 

demonstraţia, 

descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

XI. Analiza datelor statistice 

Interpretarea datelor obținute,  

relații între date, 

relații între date obținute și ipotezele 

cercetării. 

 
 

 

XII. Modalităţi de prezentare şi valorificare 

a rezultatelor cercectării 

 Componentele şi modul de elaborare a 

raportului de cercetare. 

 Implementarea şi evaluarea soluţiilor aplicate 

în domeniul educaţional 

 
 

XIII. . Personalitatea cercetătorului în 

domeniul educaţional.  
Aspecte etice ale comportamentului 

cercetătorului din domeniul ştiinţelor 

educaţiei. 

 

XIV. Recapitulare 

Prelegerea 

academică, 

explicaţia 

interactivă, 

demonstraţia, 

descoperirea 

dirijată, dezbaterea. 

Prelegerea 

academică, 

explicaţia 

interactivă, 

demonstraţia. 

 

Prelegerea 

academică, 

explicaţia 

interactivă, 

 

 

Bibliografie 

Csapó Benő (2002 szerk.): Az iskolai műveltség, Osiris Kiadó, Bp.  
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Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Nagy József (2010): Új pedagógiai kultúra. Mozaik Kiadó, Szeged 

Popa, N. L., Antonesei, L. & Labăr A. V. (2009) Ghid pentru cercetarea educaţiei. Un 

"Abecedar"pentru studenţi, masteranzi, profesori, Ed. Polirom, Iaşi. 

 

8.2 Seminar / 8.3 laborator / 8.4 proiect Metode de predare Observaţii 

1. Problematica temei de cercetare; 

exemplificări cu teme existente şi 

crearea unor teme noi. 

 

Conversaţia,  

dezbaterea,  

activitatea în grup, 

elaborarea de 

referate ştiinţifice, 

analiza de texte 

Total – 28 ore 

2. Tipul de cercetare (analiza unor Aplicaţii practice,  



cercetări din literatura de specialitate şi 

descrierea caracteristicilor cercetărilor 

educaţionale) 

 

abordare analitică, 

activitate de grup 

3. Etapele cercetării educaţionale 

(exemplificări şi analiza unor lucrări de 

cercetare desfăşurate ); 

 

Aplicaţii practice, 

abordare analitică, 

activitate de grup 

 

4. Modalităţi de concepere a cercetării 

aplicative; 

 

Dezbatere, aplicaţii 

practice, studii de 

caz 

 

5.  Metodele de cercetare - aplicaţii 

pentru fiecare metodă specifică 

cercetării educaţionale; 

exemplificări din cercetările care apar 

în bazele de date internaţionale. 

 

Dezbatere, aplicaţii 

practice, studii de 

caz 

 

6. Evaluarea unor lucrări de cercetare 

publicate şi/sau susţinute în anii 

anteriori, 

 

Dezbatere, aplicaţii 

practice, studii de 

caz 

 

6. Analiza evaluărilor de competențe în 

învățământul cu limba de predare 

maghiară (1.) 

Dezbatere, aplicaţii 

practice, abordare 

analitică 

 

       
7.  Analiza evaluărilor de competențe în 

învățământul cu limba de predare 

maghiară ( 2) 

 

Dezbatere, aplicaţii 

practice, abordare 

analitică 

 

 8.   Exemple de bune practici în domeniul 

cercetării educaţionale; 

 
       
 

Aplicaţii practice, 

abordare analitică, 

activitate de grup 

 

 9.  Creionarea unor proiecte de cercetare 

diferenţiate pentru aceeaşi temă de 

cercetare 

   10. Analiza testelor și itemilor evaluării 

internașionale (PIRLS, PISA) 

 

    11.  Analiza de chestionari  (evaluări 

internaționale: PIRLS, PISA) 

 

 

   12.  Prezentarea critică a articolelor 

aparute în baze de date internaţionale; 

Aplicaţii practice, 

abordare analitică, 

activitate de grup 

Dezbatere, aplicaţii 

practice, studii de 

caz 

Aplicaţii practice 

Aplicaţii practice  

 



 

13.   Prezentarea cercetării din lucrările 

de licenţă. 

 

14. Prezentarea cercetării din lucrările 

de licenţă. 

 
 

Bibliografie 

Eco, Umberto (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairon  

 

  

Pletl Rita (2014) Az anyanyelvi képességvizsgálatok alakulástörténete. In: Anynyelvoktatás. 

Irányok és törésvonalak Szerk. Pletl Rita, Ábel Kiadó, Kolozsvár. 

Pletl Rita (2011) Az iskolai írásos közléskultúra erdélyi helyzetképe, Ábel Kiadó, Kolozsvár. 

Pletl Rita (2012) Helyzetjelentés az erdélyi magyar diákok olvasási és szövegértési 

képességének színvonaláról. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

   

 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la seminar, minimum nota 5 la evaluarea sumativă la sfârșitul semestrului. 

 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Prezenţă 75% 

Înţelegerea şi 

formularea  

Problemelor, noţiunilor 

şi situaţiilor. 

Examen scris 75% 

   

10.5  

 

Seminar Prezenţă 25% Lucrare de seminar 25% 

Laborator -   

Proiect -   

10.6 Standard minim de performanţă 



10.6 Standard minim de performanţă 

Cerinţe pentru nota 5:  

- definirea sumară a noţiunilor de bază ale cercetării educaționale 

- tratarea subiectelor la nivel de reproducere 

- explicarea şi interpretarea sumară a fenomenelor pedagogice 

- prezentarea unei lucrări de seminar 

- parcurgerea bibliografiei minimale obligatorii 

- realizarea unui proiect de cercetare pe o temă aleasă. 
Cerinţe pentru nota 10: 

- definirea corectă şi interpretarea pertinentă a conceptelor de bază ale cercetării 

educaționale 

- interpretarea problemelor din perspectiva activităţilor educaţionale practice 

- aport personal la explicarea fenomenelor educaţionale 

- tratarea subiectelor la un nivel înalt de analiză şi sinteză 

- parcurgerea bibliografiei obligatorii 

- autonomie în prezentarea temelor 

- participare activă şi la seminariile, unde nu este susţinătorul temei 

- susţinerea cu succes a unei teme de seminar şi participarea efectivă la dezbateri şi 

activităţi de grup 

 

- realizarea unui referat  de calitate, cu nuanţe certe de originalitate pe o temă liber 

aleasă. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura 

titularului de seminar 

15. 09. 2017.     

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de 

departament  

      

 


