Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale şi Postdoctorale
Școala Doctorală Interdisciplinară

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Structura
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii universitare de
doctorat
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale si Postdoctorale
Școala doctorală interdisciplinară
Toate domeniile (disciplină transversală)
III Doctorat
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu I
2.5 Semestrul

Eticăși integritate academica
Prof. univ. dr.habil. Silvia Florea
I

2.6 Tipul de evaluare

E

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

2.7 Regimul disciplinei

3.1 Număr de ore pe săptămână
1
din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
14
din care: 3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şinotiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi (cercetare, proiect)
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

DO
1
14
ore
19
20
20
2
61
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Nu e cazul
Nu e cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a
cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului

Bd. Victoriei Nr. 10
550024, Sibiu, România
doctorate.ulbsibiu.ro

Conexiune la internet si inscriere pe Google Classroom
Curs :DOCTORAT- ETICA SI INTEGRITATE ACADEMICA
Codul pentru curs: 4vzzzyy
Linkul Meethttps://meet.google.com/lookup/cwpycxyjse
Participare activă la curs
Lectura suportului de curs
Parcurgerea bibliografiei obligatorii
Lectura bibliografiei recomandate
Participare activă la cursuri

Tel.: +40 269 23.62.07, int. 110
Fax: +40 269 23.62.07
E-mail:dep.doctorate@ulbsibiu.ro

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale şi Postdoctorale
Școala Doctorală Interdisciplinară

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

6. Competențele specifice acumulate
Nu se aplică

CT1: utilizarea componentelor domeniului de doctorat în deplină concordanță cu etica
profesională;
CT2: relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice;
CT3: organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare
prin activități de informare, prin proiecte în echipă și prin participarea la programe
instituționale de dezvoltare personală și profesională.

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

utilizarea adecvată a informației si surselor bibliografice în
comunicarea profesională în vederea dezvoltării unei cariere
profesionale responsabile, conduita morală fiind un important
reper al profesionalismului
Se anticipează că prin parcursul de studiu al disciplinei doctoranzii vor
fi capabili de:
• formarea si consolidarea deprinderilor de cercetare în domeniul de
doctorat;
• respectarea și promovarea eticii profesionale în cercetarea
doctorală.
•

8. Conţinuturi

8.1 Curs

Ce este etica? Ce este integritatea academica?

Proprietatea intelectuală și dreptul de autor; ce este "cunoaşterea
comună"?

Valori și practici în realizarea integrității în CS; Legislaţie;

Practici și dileme etice in cercetare, vulnerabilitate și risc în universităţi,
instituţii publice; efecte sociale;
Proiectul de cercetare: etape de dezvoltare, sectiuni.

Bd. Victoriei Nr. 10
550024, Sibiu, România
doctorate.ulbsibiu.ro

Metode de predare Observaţii
conversaţia
2 ore
euristică,
prelegerea
intensificată,
explicaţia
conversaţia
2 ore
euristică,
prelegerea
intensificată,
explicaţia
conversaţia
2 ore
euristică,
prelegerea
intensificată,
explicaţia
conversaţia
2 ore
euristică,
prelegerea
intensificată,
explicaţia
conversaţiaeuristică
2 ore
Tel.: +40 269 23.62.07, int. 110
Fax: +40 269 23.62.07
E-mail:dep.doctorate@ulbsibiu.ro
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Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale şi Postdoctorale
Școala Doctorală Interdisciplinară
Plagiatul şi forme de plagiat; Tehnici legitime de preluare a informatiei

Principii și clasificări în analiza plagiatului;
Alte forme de lipsă de onestitate academică;
Probleme etice și internetul;
Consecințe și sancţiuni, Activitate CNECSDTI, CEMU, CNATDCU,
Committee on Publication Ethics (COPE),Council of Europe Platform on
Ethics (ETINED),International Institute for Research and Action on
Academic Fraud and Plagiarism (Geneva),etc.

, prelegerea
intensificată,
explicaţia
conversaţia
euristică,
prelegerea
intensificată,
explicaţia
Conversaţiaeuristic
ă, prelegerea
intensificată,
explicaţia

2 ore

2 ore

Bibliografie

Referinţe
bibliografice
recomandate

Referinţe
bibliografice
suplimentare

Ṣercan, Emilia. 2017. Deontologie academică. Ghid practic. Bucureşti : Editura
Universităţii din Bucureşti.
CNECSDTI. Ghid de integritate in cercetarea stiințifica. www.
https://www.research.gov.ro/uploads/sistemul-de-cercetare/organismeconsultative/cnecsdti/2020/ghid-integritate-in-cercetarea-stiintifica-cne-2021.pdf
Oficiul European pentru Drepturi de Autor, https://www.eucopyright.com/ro/ce-esteproprietatea-intelectuala
Manualul european privind etica în cercetare elaborat de Comisia Europeană,
https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/textbook-onethics-report_en.pdf
Legea 8/1996 a drepturilor de autor și drepturilor conexe, http://www.orda.ro/fisiere/2015
/Legislatie/Lege_8_1996_ultima_modificare_9%20nov_2015.pdf
Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și
inovare, http://www.lib.ugal.ro/Legislatie/legislatie_resurse_umane/Legea_206_27_
mai_2004.pdf
Ghidul Turnitin,
http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism_spectrum.php?_ga=2.2
15361631.994571350.1512570748-1133776615.1507661569

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptărilereprezentanțilorcomunității epistemice,
asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Se realizează prin:
• Se realizează prin contacte periodice cu aceștia in vederea analizei problemei.

10. Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator
Bd. Victoriei Nr. 10
550024, Sibiu, România
doctorate.ulbsibiu.ro

Volumul şi corectitudinea

Verificare scrisă-

10.3 Pondere din
nota finală
100%

Tel.: +40 269 23.62.07, int. 110
Fax: +40 269 23.62.07
E-mail:dep.doctorate@ulbsibiu.ro

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale şi Postdoctorale
Școala Doctorală Interdisciplinară
cunoștințelor
administrată online (Google
Calitatea documentării
Classroom)
realizate în vederea
prezentării proiectului
individual
10.6 Standard minim de performanță
Aplicareatehnicilor și metodelor de lucru specifice domeniului studiat.

Data completării
28.09.2020

Bd. Victoriei Nr. 10
550024, Sibiu, România
doctorate.ulbsibiu.ro

Semnătura titularului de disciplină
Prof.univ.dr. habil Silvia Florea

Tel.: +40 269 23.62.07, int. 110
Fax: +40 269 23.62.07
E-mail:dep.doctorate@ulbsibiu.ro

CURRICULUM VITAE
Informațiipersonale/ Personal
information
Prenume, Nume/First name,
Name
Adresa/Address
Telefon/Phone

Silvia FLOREA
Bd-ul Victoriei, Nr 10, 550024, Sibiu, România /Victoriei Bd, Nr 10, 550024
Sibiu, Romania
Office: +40. 269.239.494

Fax Office: +40. 269.239.494
E-mail silvia.florea@ulbsibiu.ro
Naționalitatea/Nationality

Română /Romanian

Data nașterii/Date of birth 30.09.1963, Sibiu, Romania
Experiență/Work Experience
Perioada/Date
Ocupațiasaupozițiadeținută/
Occupation or position held
Principaleleactivitățișiresponsab
ilități/ Main activities and
responsibilities

Numeleșiadresaangajatorului/
Name and address of employer
Tipulafaceriisausectorul de
activitate/ Type of business or
sector

Perioada/Date
Ocupațiasaupozițiadeținută/
Occupation or position held
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Ianuarie 2011-prezent /January 2011- ongoing
Director al Catedrei UNESCO/Director of UNESCO Chair
Desfășurarea de activități de formare continuă, asigurarea calității și de
management al calității la nivel național și sud-est European cu alte catedre
UNESCO/UNITWIN din cadrul Națiunilor Unite / Conduct LLL, QA and QM
activities at national and SEE regional level, with UNITWIN Chairs in the wider
UN system
Bd-ulVictoriei, Nr 10, 550024, Sibiu, România /VictorieiBd, Nr 10, 550024 Sibiu,
Romania
Formarecontinuă, educațiaadulților,
asigurareacalitățiișimanagementulcalitățiiînînvățământul superior / Lifelong
learning, Adult education, Quality Assurance and Quality Management in HE

2015 – present /ongoing
ProfesorLimbaenglezăcontemporană / Professor of Linguistics Ph.D. Habil
(tenured)

Principaleleactivitățișiresponsab
ilități/ Main activities and
responsibilities

Activități de predare și cercetare în lingvistică, educație;
Conducere doctorat în filologie si domenii interdisciplinare socio-umaniste/
Teaching and conducting research in Linguistics, Education;Supervising Ph.D.
theses in philology and interdisciplinary areas within the social sciences and the
humanities paradigm

Numeleșiadresaangajatorului/
Name and address of employer

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Bd-ul Victoriei, Nr 10, 550024, Sibiu,
România /“Lucian Blaga” University of Sibiu, Victoriei Bd, Nr. 10, 550024,
Sibiu, Romania

Tipulafaceriisausectorul de
activitate/ Type of business or
sector
Perioada/Date
Ocupațiasaupozițiadeținută/
Occupation or position held
Principaleleactivitățișiresponsab
ilități/ Main activities and
responsibilities
Numeleșiadresaangajatorului/
Name and address of employer
Tipulafaceriisausectorul de
activitate/ Type of business or
sector
Perioada/Date
Ocupațiasaupozițiadeținută/
Occupation or position held

Educațieterțiară/Tertiary Education

2005 – 2015
Conferențiar universitar/Associate Professor, Ph.D.
Activități de predare și cercetare în lingvistică, educație;/Teaching Linguistics,
Education
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Bd-ulVictoriei, Nr 10, 550024, Sibiu,
România/“Lucian Blaga” University of Sibiu, Victoriei Bd, Nr. 10, 550024, Sibiu,
Romania
Tertiary Education

2003 – 2005
Lector universitar/Lecturer, Ph.D.

Principaleleactivitățișiresponsab
ilități/ Main activities and
responsibilities

Activități de predare și cercetare în lingvistică, educație; îndrumare disertații
Licență și Master îndomenii lingvistice/ Teaching and conducting research in
Linguistics; Supervising BA and MA. Dissertations in linguistic areas

Numeleșiadresaangajatorului/
Name and address of employer

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Bd-ulVictoriei, Nr 10, 550024, Sibiu,
România/“Lucian Blaga” University of Sibiu, Victoriei Bd, Nr. 10, 550024, Sibiu,
Romania

Tipulafaceriisausectorul de
activitate/ Type of business or
sector

Educație terțiară /Tertiary Education

Perioada/Date 1999 – 2003
Ocupațiasaupozițiadeținută/
Occupation or position held

Lecturer, Ph.D Candidate

Principaleleactivitățișiresponsab
ilități/ Main activities and
responsibilities

Activități de predareșicercetareînlingvistică, educație; îndrumaredisertațiiLicențăși
Master îndomeniilingvistice/ Teaching and conducting research in Linguistics;
Supervising BA and MA. Dissertations in linguistic areas/Teaching and
conducting research in Linguistics;Supervising BA and MA. Dissertations in
linguistic areas

Numeleșiadresaangajatorului/
Name and address of employer

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Bd-ulVictoriei, Nr 10, 550024, Sibiu,
România/“Lucian Blaga” University of Sibiu, Victoriei Bd, Nr. 10, 550024, Sibiu,
Romania
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Tipulafaceriisausectorul de
activitate/ Type of business or
sector
Perioada/Date
Ocupațiasaupozițiadeținută/
Occupation or position held

Educație terțiară /Tertiary Education

1994 –1999
Asistent universitar doctorand/Teaching Assistant, Ph.D Candidate

Principaleleactivitățișiresponsab
ilități/ Main activities and
responsibilities

Activități de predare și cercetare în lingvistică /Teaching and conducting research
in Linguistics;

Numeleșiadresaangajatorului/
Name and address of employer

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Bd-ulVictoriei, Nr 10, 550024, Sibiu,
România/“Lucian Blaga” University of Sibiu, Victoriei Bd, Nr. 10, 550024, Sibiu,
Romania

Tipulafaceriisausectorul de
activitate/ Type of business or
sector
Perioada/Date
Ocupațiasaupozițiadeținută/
Occupation or position held
Principaleleactivitățișiresponsab
ilități/ Main activities and
responsibilities
Numeleșiadresaangajatorului/
Name and address of employer
Tipulafaceriisausectorul de
activitate/ Type of business or
sector
Perioada/Date
Ocupațiasaupozițiadeținută/
Occupation or position held
Principaleleactivitățișiresponsab
ilități/ Main activities and
responsibilities

Educațieterțiară /Tertiary Education

1993 –1994
Profesor limba engleza/English teacher
Predarea limbii engleze la nivel gimnazial/ Teaching English to lower secondary
pupils
Inspectoratul Școlar Județean, str Berăriei Nr.1, Sibiu 550173/County School
Inspectorate of Sibiu (Romania),Berăriei Street Nr.1, Sibiu 550173
Învățământ gimnazial/Lower secondary education

1989 –1993
Logoped/Speech Therapist, Romanian teacher
Activități de predare pentru elevi cu nevoi speciale/Teaching students with special
needs

Numeleșiadresaangajatorului/
Name and address of employer

Centrul Județean pentru Educație Incluziva, Str Gării, Nr. 693, TurnuRoşu,
jud.Sibiu/ County School Center for Inclusive Education, Gării Street, Nr. 693,
Turnu Roşu, Sibiu County

Tipulafaceriisausectorul de
activitate/ Type of business or
sector

Educație special pentru elevii cu nevoi speciale (orfani și elevi cu dizabilități)/
Special Education for Students with Special Needs (Orphans and Students with
disabilities)

Educațieșipregătireprofesiona
lă/ Education and training
Perioada/Date
Denumireacalificării/ Title of
qualification awarded

Page | 3

8 mai 2014/May 8, 2014
Abilitare/Habilitation

Principalelecompetențesausubie
ctulacoperit/ Principal subjects/
occupational skills covered

Filologie/Philology

Numeleșitipulorganizațieifurniz
oare/ Name and type of
organisation providing
education and training

Ministerul Educației Naționale, Universitatea din București/ Ministry of National
Education- University of Bucharest

Nivelulînclasificareanaționalășii
nternațională/ Level in national
or international classification

Abilitare

Perioada/Date
Denumireacalificării/ Title of
qualification awarded

15.08.2008 –15.12.2008
Certificat de participare/Certificate of completion

Principalelecompetențesausubie
ctulacoperit/ Principal subjects/
occupational skills covered

Acces, echitate și egalitate de șanse în sistemele de învățământ superior americane
și europene /Access, Equity and Equality of Opportunity in American and
European Higher Education Systems

Numeleșitipulorganizațieifurniz
oare/ Name and type of
organisation providing
education and training

Universitatea Temple din Philadelphia, SUA/ Temple University of Philadelphia,
Pennsylvania, (United States)

Nivelulînclasificareanaționalășii
nternațională/ Level in national
or international classification

Cercetarepostdoctorala/Postdoctoral research

Perioada/Date
Denumireacalificării/ Title of
qualification awarded

1.09.1996 –16.08.2003
Doctorat/Ph.D.

Principalelecompetențesausubie
ctulacoperit/ Principal subjects/
occupational skills covered

Filologie /Philology

Numeleșitipulorganizațieifurniz
oare/ Name and type of
organisation providing
education and training

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,România/“Lucian Blaga” University of
Sibiu, Romania

Nivelulînclasificareanaționalășii
nternațională/ Level in national
or international classification

ISCED 6

Perioada/Date
Denumireacalificării/ Title of
qualification awarded
Principalelecompetențesausubie
ctulacoperit/ Principal subjects/
occupational skills covered
Numeleșitipulorganizațieifurniz
oare/ Name and type of
organisation providing
education and training

Page | 4

1.09.1982 –18.08.1986
Licență/Bachelor of Arts
Filologie; Limba și literatura engleză-Limba și literatura română/Philology;
English Language and Literature-Romanian Language and Literature

Universitatea „Babeş-Bolyai”din Cluj-Napoca/„Babeş-Bolyai” University of
Cluj-Napoca, Romania

Nivelulînclasificareanaționalășii
nternațională/ Level in national
or international classification
Alte calificari/Additional
training

ISCED 5

16-17.03. 2017
Certificat de participare/Certificate of participation
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
Sesiune de formare a experţilor evaluatori din RNE, Curs de perfecţionare /
Romanian National Agency for Quality Assurance in Higher Education, Training
session for experts enlisted in the National Registry of ARACIS ExpertEvaluators
10-14.02.2014
Certificat de participare/Certificate of completion
Ministerul Educaţiei Naţionale: Program de perfecţionare: Manager al sistemelor
de management al calităţii, Curs de perfecţionare /Ministry of National Education;
Training session in Quality management systems, module: “Manager of quality
management systems in education”
25-29.03. 2013
Certificat de participare/Certificate of participation
Ministerul Educaţiei Naţionale: Program de formare în specializarea „mentorat
educaţional” „Creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane cu
dizabilităţi”,Curs de perfecţionare /Ministry of National Education: “Educational
mentoring” Training Program: “Increasing Access to Education for People with
Disabilities”
29-30.09. 2011
Certificat de participare/Certificate of participation
Ministerul Educaţiei Naţionale: „Managementul Resurselor şi al
Dezvoltării Durabile”Proiect strategic naţional, Curs de perfecţionare /Ministry of
National Education: “Resources and Sustainable Development Management of
Education” National Strategic Project
14-15.02. 2011
Certificat de participare/Certificate of participation
Ministerul Educaţiei Naţionale: „ManagementulCalităţiiînînvăţământul superior”,
Proiect strategic naţional, Curs de perfecţionare /Ministry of National Education:
“Quality Management in Higher Education”, National Strategic Project
09. 2010
Certificat de expert în cereri de finanţare europene /Licensed as Expert in
European funded projects management
AMPOSDRU
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01. 2009
Certificat de manager expert în proiecte cu finanţareeuropeană /Licensed as
Expert in European funded projects management
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Fundaţia Hans Seidel /Ministry of
Administration and Internal Affairs and the Hans Seidel Foundation

Limbămaternă/Mother
language

Română / Romanian

Alte limbi/Other language(s)
Autoevaluare/Self-assessment

Understanding

European level (*)

Listening

Reading

Speaking
Spoken
interaction

Writing

Spoken
production

English

C2

C2

C2

C2

C2

Italian

B1

B2

B1

B1

B2

French

B1

B1

B1

B1

B1

(*) Common European Framework of Reference for Languages

Competențeșiaptitudiniorgani Abilități organizaționale deosebite: abilitatea de a efectua cercetări, de a sorta date,
zaționale/ Organisational de a procesa rezultateși de a ajunge la concluzii solide. Excelent în munca de echipă
skills and competences și bun communicator în cadrul instituției/Strong organizational skills: ability to
conduct research, sort data, process findings and come to sound conclusions.
Excellent team worker and good communicator within institution.
Competențeșiaptitudiniînutili
zareacomputerului/
Computer skills and
competences

MS Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)
Google Drive (Docs, Sheets, Slides, Forms)
Spreadsheets (Excel, Google Sheets, OpenOffice Calc).
Email (mail merge, filters, folders, rules)
Presentations/Slideshows (Powerpoint, Google Slides)

Alte competențeșiaptitudini/ Abilități de negociere si manageriale/ Negotiation and managerial skills
Other skills and competences
Distincţia Diploma de ExcelenţăşiMedalia de Aur pentru promovarea educaţiei în
artă și DistincţiaAmbasador Fulbright acordată de către Comisia Fulbright SUAPremii/Academic Awards Romania 2013/Diploma of Excellence and the Gold Medal for the promotion of
Arts and Education;Fulbright Ambassador distinction, awarded by the RomanianUS Fulbright Commission;

Page | 6

Link către Google Scholar/ Google scholar link:
https://scholar.google.com/citations?user=DwcywNsAAAAJ&hl=ro
Alte informații
Link cătreORCID/ ORCID link: https://orcid.org/0000-0003-4359-3128
Profil BRAINMAP/ Profile address on BRAINMAP: U-1700-034U-1031:
https://bit.ly/2X9OWnM

Data,
21.03.2021
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Semnătura,
Prof.univ.dr. Silvia FLOREA

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale şi Postdoctorale
Școala Doctorală Interdisciplinară

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Structura
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii universitare de
doctorat
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale si Postdoctorale
Școala doctorală interdisciplinară
Economie, Management, Finanțe, Cibernetică și statistică
III Doctorat
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu I
2.5 Semestrul

I

Metodologia cercetării științifice: științe sociale
Tănăsescu Cristina-Roxana
2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi (cercetare, proiect)
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
7

1
14
ore

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

•
•

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
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6. Competențele specifice acumulate

Competențe
transversale

Competențe profesionale

•

•
•
•

Familiarizarea studenţilor doctoranzi cu etapele şi strategiile cercetării ştiinţifice economice,
cu analiza raţională a fenomenelor şi proceselor economice, creşterea competitivităţii şi
calităţii activităţilor şi proiectelor ştiinţifice.
• Însuşirea şi dezvoltarea abilităţilor elaborării şi susţinerii tezei de doctorat.
• Însușirea informațiilor și a explicații privind următoarele aspecte ale procesului de cercetare
științifică autentică și responsabilă: ce se înțelege prin cunoaștere și, în special, prin
cunoaștere științifică; cum focalizează paradigma procesul de cercetare științifică (inclusiv
tematica, metoda și recunoașterea rezultatului cercetării); ce înseamnă științificitatea unui
rezultat obținut în cercetare și cum poate fi pusă în evidență aceasta; care este logica
cercetării științifice, cu aplicație specială pe domeniul economic (mai larg, pe domeniul
social); cum se asigură științificitatea (testabilitatea factuală) a rezultatelor obținute în cursul
cercetării; care sunt principalele achiziții în materia modelării și testării în științele sociale;
elementele de bază ale documentării profesionale în cercetarea științifică
Aplicarea doctrinei şi deontologiei profesionale în realizarea unor analize economice
interdisciplinare.
Relevarea rolului funcţional şi performant al cercetării ştinţifice economice în scopul
resposabilizării şi responsabilităţii în elaborarea tezelor de doctorat.
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

•

7.2 Obiectivele specifice

•
•
•

Asigurarea de cunoștințe și deprinderi necesare activității
academice și de cercetare în acord cu exigențele metodologiei
cercetării științifice în științele sociale
Cunoaşterea sistemului noţional şi conceptual din ştiinţele
economice.
Armonizarea cercetărilor ştiinţifice economice la exigenţele
europene şi internaţionale.
Cunoaşterea normelor şi exigenţelor în cercetarea ştiinţifică
economică contemporană.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Condițiile generale ale posibilității cunoașterii științifice:
• Ce este cunoașterea
• Condițiile de posibilitate a cunoașterii
• Ce este cunoașterea științifică
• Condițiile de posibilitate a cunoașterii științifice
• Subiect și obiect în cunoaștere (perspectiva cognitivă)

Bd. Victoriei Nr. 10
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Metode de predare
Abordari interactive în
discutarea
tematicii
cursului. Folosirea de
cuvinte
cheie,
a
exemplelor
şi
modelelor
în
cercetarea ştiinţifică
economică.

Observaţii
Predare online
cu
folosirea
platformei
Google Meet
Expunerea,
dezbaterea,
rezolvarea
probleme
răspunsul

de
si
la
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Prezentarea
unor întrebări, teme,
lucrări cu tematică studii de caz,
specifică.
lucrul în echipe
Utilizare
Google
Classroom
pentru
teme,
postare
materiale
și
comunicare cu
studenții
2h
Teoria paradigmei în cunoașterea științifică•
Conceptul
de
paradigmă la Kuhn
•
Relaxarea conceptului de paradigmă la Lakatos
•
Poziția lui Laudan
•
Critica lui Feyerabend
•
Evoluția paradigmelor cognitive
Teoria
testării
rezultatelor
științifice
(verificabilitatea,
confirmabilitatea, falsificabilitatea) •
Criteriul
verificabilității
(Cercul de la Viena)
•
Criteriul confirmabilității (testarea procedurală)
•
Criteriul falsificabilității factuale (coroborabilitatea)
•
Vulnerabilitățile criteriului falsificabilității factuale în
domeniul social
•
Asigurarea condițiilor de falsificare factuală
•
Evaluarea progresului științific în disciplinele sociale
Logica cercetării în domeniul social•
Propoziții
predictive,
propoziții prescriptive și propoziții descriptive
•
Problema predicției în domeniul social
•
Subminarea adevărului-corespondență în domeniul social
•
Valorile de adevăr în domeniul social
•
Criteriul falsificabilității procedurale în domeniul social
•
Specificul domeniului social de cercetare științifică
•
Modelul în cercetarea științifică din domeniul social
•
Inducție, abducție, deducție în cercetarea socială
•
Ipoteze și conjecturi în cercetarea socială
•
Condiția metodologică ceteris paribus
•
Tipologia abordărilor metodologice în cercetarea socială
•
Interdisciplinaritate și transdisciplinaritate în cercetarea socială
Epistemologia și metodologia cercetării în domeniul economiei.
Cunoaștere, adevăr și testare în economie
Epistemologia și metodologia cercetării în domeniul economiei.
Metodologia de cercetare în economie
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Modele ale comportamentului economic. •
Modele logice: homo
2h
œconomicus
•
Modele logice: relaxări ale modelului homo œconomicus
•
Alte modele logice în economie
•
Modele cantitative în economie
•
Problema axiomatizării în modelarea economiei
•
Pozitivism vs. normativism
•
Instituționalism
•
Behaviorism/pragmatism
•
Evoluționism/autopoieticitate
Documentarea în cercetarea științifică
Bibliografie
• Berlin, I., Cinci eseuri despre libertate și alte scrieri, Editura Humanitas, București, 2010
• Boland, L.A., Equilibrum Models in Economics. Purposes and Limitations, Oxford University Press,
2017
• Boland, L.A., Model Building in Economics. Its Purposes and Limitations, Cambridge University Press,
USA, 2014
• Boudon, R., Tratat de sociologie, Editura Humanitas, Bucuresti, 2005
• Bourdieu, P., Limbaj și putere simbolică, Editura Art, București, 2012
• Crăciun, D., Logica și teoria argumentării, Editura Tehnică, București, 2000
• Crossley, N., Towards relational Sociology, Routledge (International Library of Sociology), 2011
• Elster, J., Comportamentul social. Fundamentele explicației în științele sociale, Editura ALL, 2013
• Enea, C., Modelarea explicației științifice, Editura Argonaut, București, 2005
• Godfrey-Smith, P., Filozofie științei. O introducere critică în teoriile moderne, Editura Herald,
București, 2012
• Haak, S., Evidență și cercetare. O reconstrucție pragmatistă a epistemologiei, Editura Lumen, București,
2012
• Hayek, F.A., Constituția libertății, Institutul European, Iași, 1998
• Hollis, M., Introducere în filosofia științelor sociale, Editura Trei, București, 2001
• Kincaid, H.; Ross, D.: The Oxford Handbook of Philosophy of Economics, Oxford University Press,
2009
• Kincaid, H.; Ross, D.: The Oxford Handbook of Philosophy of Social Sciences, Oxford University
Press, 2012
• King, R.F., Strategia cercetării, Editura Polirom, Iași, 2005
• Klein, L.R., Welfe, A., Welfe, W., Principiile modelării macroeconometrice, Editura economică,
București, 2003
• Kuhn, T., Structura revoluțiilor științifice, Editura Humanitas, București, 2008
• Kuhn, T., Tensiunea esențială, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982
• Littlejonh, C. (edit.), Epistemic norms, Oxford University Press, 2014
• Mele, A.R.; Rawling, P.: The Oxford Handbook of Rationality, Oxford University Press, 2004
• Mureșan, V., Trei teorii etice: Kant, Mill, Hare, Editura Universității din București, 2012
• Nozick, R.: The Nature of Rationality, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1995
• Pârvu, I. (Antologie), Istoria științei și reconstrucția ei conceptuală, Editura științifică și enciclopedică,
București, 1981
• Pârvu, I., Introducere în epistemologie, Editura științifică și enciclopedică, București, 1984
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• Pohoață, I., Epistemologie și metodologie în știința economică, Editura Economică, București, 2011
• Popper, K.R., Conjecturi și infirmări. Creșterea cunoașterii științifice, Editura Trei, București, 2001
• Popper, K.R., Logica cercetării, Editura științifică și enciclopedică, București, 1981
• Schmidtz, A., Elemente ale dreptății, Editura Humanitas, București, 2012
• Stan, G., Cunoaștere și adevăr, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2006
• Țuțui, V., Apriorismul contemporan, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2011
• Wright, von G.H., Explicație și înțelegere, Editura Humanitas, București, 1995
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Nu este cazul
Bibliografie

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Se realizează prin:
• Cunoștințele, abilitățile și competențele specifice dobândite / dezvoltate / asimilate – de natură să contribuie
esențial la configurarea unui profil profesional de cercetător al viitorilor absolvenți;
• Competente transversale (suplimentare) dobândite de studenți in directiile: gândire critică și creativă;
comunicare / dezbatere / argumentare; realizare de conexiuni – cu celelalte discipline ale programului de
studiu; studiu individual si dezvoltare personală / profesională

10. Evaluare
Tip activitate
10.4

10.1 Criterii de evaluare
Conţinutul şi forma și
structura
proiectului,
modul de identificare şi
valorificare a surselor
bibliografice.
Participarea activa la
discuții & dezbateri
Cunoașterea, înțelegerea
și aplicarea principiilor și
normelor
metodologiei
cercetării științifice.

Curs

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală
100%

10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanță
Să realizeze un proiect de cercetare respectând principiile și normele metodologiei cercetării științifice.

Data completării
1.10.2020.

Semnătura titularului de curs
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CURRICULUM VITAE
Informații personale/
Personal information
Prenume, Nume/First name,
Name

Cristina-Roxana, Tănăsescu

Adresa/Adress

Castorului, 9

Telefon/Phone

0040269

Fax
E-mail

cristina.tanasescu@ulbsibiu.ro

Naționalitatea/Nationality

română

Data nașterii/Date of birth

9.10.1973

Experiență/Work Experience
Perioada/Date 2020 - prezent
Ocupația sau poziția deținută/ Decan, Facultatea de Științe Economice, ULBS
Occupation or position held
Principalele activități și Dezvoltare organizațională
responsabilități/ Main activities
and responsibilities
Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer
Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei, 10, Sibiu, Romania
Educatie/ Invatamant superior

Perioada/Date 2010-prezent
Ocupația sau poziția deținută/ conferenţiar universitar doctor
Occupation or position held
Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

conferenţiar in următoarele domenii de competenţă: Microeconomie,
Macroeconomie, Economie managerială

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei, 10, Sibiu, Romania

Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector
Perioada/Date
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Educatie/ Invatamant superior

2008 – 2010

Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held

prodecan Facultatea de Ştiinţe Economice

Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

activităţi administrativ-organizaţionale (ex: stabilirea strategiei de dezvoltare a
relaţiilor internaţionale ale facultăţii)

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei, 10, Sibiu, Romania

Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector
Perioada/Date
Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held

Educaţie / Invatamant superior

2005 – 2010
Lector universitar doctor

Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

Lector in următoarele domenii de competenţă: Microeconomie, Macroeconomie,
Doctrine economice, Previziune macroeconomică

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei, 10, Sibiu, Romania

Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector

Educaţie / Invatamant superior

Perioada/Date 2002 – 2005
Ocupația sau poziția deținută/ Lector universitar doctorand
Occupation or position held
Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

Lector in următoarele domenii de competenţă: Microeconomie, Macroeconomie,
Doctrine economice, Previziune macroeconomică

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer
Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 10, B-dul
Victoriei, Romania
Educaţie / Invatamant superior

Perioada/Date
Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held

2000 – 2002
Asistent universitar doctorand

Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

Domenii de competenţă: Microeconomie, Macroeconomie, Doctrine economice,
Managementul calităţii, Analiză economico-financiară

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei, 10, Sibiu, Romania

Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector
Perioada/Date
Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held
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Educaţie / Invatamant superior

1997 – 2000
Preparator universitar doctorand

Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

Domenii de competenţă: Microeconomie, Macroeconomie, Doctrine economice,
Managementul calităţii, Analiză economico-financiară

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei, 10, Sibiu, Romania

Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector

Educaţie / Invatamant superior

Educație și pregătire
profesională/ Education and
training
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered
Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered
Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training

1.04.2019
Atestat de abilitare în domeniul Economie
Conducere doctorat domeniul Economie

OMEN nr.3839/1.04.2019

postuniversitar

1 August 2010 -30 septembrie 2011
Diplomă studii post-doctorale: Şcoala Postdoctorală de Biodiversitate
Zootehnică şi Biotehnologii Alimentare pe baza Ecoeconomiei şi Bioeconomiei
necesare Ecosanogenezei
- teorie economică, metodologie economică, politică economică, modelare
economică, analiză şi testare economică

Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, București,
Academia Română

Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification

postuniversitar

Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded

februarie 2010
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Formator , certificat de absolvire seria F nr. 0016831

Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered
Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered
Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered

Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Limbă maternă/Mother
language

Centrul DOCTUS, Sibiu

cod COR 241205

1997-2004
Diploma de Doctor, în domeniul Economie.
-

Microeconomie
Macroeconomie
Doctrine economice
Economie mondială

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice

postuniversitar

1992-1997
Diploma de Licenţă în domeniul economic, specializarea Turism-Servicii, şef de
promoţie
-

Economie politică
Economia comerţului
Economia serviciilor
Tehnici promoţionale
Comportamentul consumatorului
Analiză economico-financiară

Universitatea “Lucian Blaga” - Sibiu, Facultatea de Ştiinţe

universitar

Română / Romanian

Alte limbi/Other language(s)
Autoevaluare/Self-assessment
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Understanding

Speaking

Writing

European level (*)

Listening

Reading

Spoken
interaction
B2

Spoken
production
B2

English

B1

B1

B2

Italian

B2

B2

A2

A2

A2

French

B2

B2

A2

A2

A2

(*) Common European Framework of Reference for Languages
Competențe și aptitudini Coordonare, planificare şi decizie – privind activităţile facultăţii; responsabil de
organizaționale/
proiect și școală de vară internațională, membru în cadrul proiectelor de
Organisational skills and
cercetare implicând teme multidisciplinare şi diversitatea membrilor.
competences
Competențe și aptitudini în
utilizarea computerului/
Computer skills and
competences

Alte competențe și aptitudini/
Other skills and competences

Capacitatea de a opera pe calculator, în calitate de utilizator de diferite programe
informatice

Capacitate de comunicare şi de exprimare a ideilor, dobândită ca urmare a
activităţii didactice, de predare prestate; abilități pentru lucru
în echipă; capacitate de adaptare rapidă la mediile culturale

Premii/Academic Awards
Link
Alte informații

Data,
19.03.2021
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către
Google
Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=ZjNvxk8AAAAJ&hl=ro&oi=sra
Link către ORCID https://orcid.org/0000-0001-8347-4014
Link către Publons https://publons.com/dashboard/summary/
Web of Science ResearcherID
ABE-9989-2020

Semnătura,
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Școala Doctorală Interdisciplinară

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Structura
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii universitare de
doctorat
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale si Postdoctorale
Școala doctorală interdisciplinară
Științe economice și administrarea afacerilor
III Doctorat
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu I
2.5 Semestrul

I

ECONOMIE AVANSATĂ
Prof. univ. dr. Lucian Belașcu
2.6 Tipul de evaluare E 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: 3.2 curs
2
3.3 aplicații
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42 din care: 3.5 curs
28 3.6 aplicații
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi (cercetare, proiect)
3.7 Total ore studiu individual
208
3.9 Total ore pe semestru
175
3.10 Numărul de credite
10

1
14
ore
56
70
40
40
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

•

4.2 de competenţe

•

Studentul doctorand este obligat să frecventeze cursul indiferent
de domeniul de doctorat și de “Programul de cercetare ştiinţifică”
individual
Studentul doctorand trebuie să deţină competenţe de bază ȋn
domeniile: economie și statistică

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Bd. Victoriei Nr. 10
550024, Sibiu, România
doctorate.ulbsibiu.ro

•
•

Baza materială (conexiune internet, video-proiector, întâlniri
online – platforma classroom)
Prezenţa studentului doctorand la activităţile de aplicații este de
minim 70%.
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Competențe
transversale

Competențe
profesionale

6. Competențele specifice acumulate
• Identificarea și definirea conceptelor și teoriilor la nivel microeconomic și macroeconomic;
explicarea și interpretarea acestora pentru formularea de explicații ;i ipoteze privind
comportamentul agentului economic;
• Culegerea, prelucrarea şi analiza datelor economice şi de mediu pe baza conceptelor, teoriilor şi
metodelor specifice;
• Fundamentarea şi propunerea de soluţii pentru problemele economice;
• Localizarea şi consemnarea tipurilor de risc şi implicaţiile acestora în situaţii specifice iniţierii şi
derulării activităţilor economice;
• Demonstrarea capacităţii de analiză şi sinteză în interpretarea unor situaţii concrete;
• Obţinerea de informaţii care să creioneze imaginea entităţilor macroeconomice prin filtrul impus
de dezvoltarea la nivel macro.
• Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;
• Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
• Cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor
fundamentale de investigare şi prospectare, specifice economiei de piaţă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

• familiarizarea studenţilor doctoranzi cu metodologia de cercetare
specifică analizei şi interpretării proceselor micro și
macroeconomice;
• dezvoltarea aptitudinilor şi cunoştinţelor ȋn domeniul fundamentării
politicilor economice;
• dezvoltarea capacităţii de analiză critică şi sinteză precum şi a
abilităţilor de cercetare ȋn domeniul micro și macroeconomic.
• interpretarea conţinutului teoretic şi aplicativ al corelaţiilor
microeconomice și macroeconomice
• utilizarea în mod corect a referinţelor bibliografice;
• realizarea de studii şi cercetări comparative;
• realizarea de lucrări originale, applicative, inovative şi
interdisciplinare bazate pe cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea
conceptelor, teoriilor, metodelor şi tehnicilor fundamentale
specifice economiei avansate;
• rezolvarea de probleme şi situaţii concrete din activitatea de
analiză/cercetare în economia reală;
• susţinerea şi argumentarea realizărilor în cadrul unei lucrări de
sinteză.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
• Problemele fundamentale ale economiei. Resursele economice şi Prelegere,
factorii de producţie. Raritate şi alegere. Avantajul comparativ, dezbateri, aplicații
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2+1 ore

Tel.: +40 269 23.62.07, int. 110
Fax: +40 269 23.62.07
E-mail: dep.doctorate@ulbsibiu.ro

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale şi Postdoctorale
Școala Doctorală Interdisciplinară

•
•
•
•

•

•

•

•

•

specializarea şi schimbul. Frontiera posibilităţilor de producţie.
Costul de oportunitate.
Teoria consumului. Comportamentul consumatorului. Teoria
utilităţii. Curba de indiferenţă.
Teoria producţiei. Comportamentul producătorului. Funcţia de
producţie. Produs global şi produs marginal. Productivitatea
factorilor. Izocuanta. Bugetul producătorului.
Costul de producţie. Preţul. Conceptul şi tipologia costului de
producţie. Funcţia costului pe termen scurt. Costul de producţie pe
termen lung.
Modelul echilibrului general și principalele eșecuri ale piețelor.
Modelul economic al schimbul pur și prețul de echilibru. Modelul
echilibrului general cu firme. Prima și a doua teoremă a bunăstării.
Timp, incertitudine în modelul echilibrului general. Tipuri de
eșecuri ale piețelor.
Elemente de teoria jocurilor cu unele aplicații în modele
economice cu asimetrie informațională. Jocuri noncooperative.
Jocuri în forma normală și strategică. Jocuri în forma extensivă.
Concepte de soluții pentru jocurile noncooperative. Jocuri cu
informație incompletă. Probleme de hazard moral. Modele de
motivație a efortului. Selecția adversă și semnalele pieței. Modelul
lui Akerlof. Calitatea semnalelor. Semnale și teoria jocurilor.
Modelarea macroeconomică pentru o economie închisă,
neinflaţionistă. Echilibre pe piaţa monetară. Curba LM. Politici de
finanţare a deficitului bugetar şi dinamica echilibrului. Economie
neinflaţionistă închisă. Echilibrul IS-LM. Dinamica economiei şi
stabilitatea.
Modelarea macroeconomică pentru o economie închisă
inflaţionistă. Inflaţia curentă şi inflaţia aşteptată. Inconsistenţa
temporară a politicilor monetare. Dinamica inflaţiei în condiţii de
şocuri aleatoare. Ţinte şi instrumente ale politicii monetare,
Deflaţie: Capcana de lichidităţi. Politici monetare de stabilizare
macroeconomică. Modelul Backus – Driffill - Barro de evaluare a
credibilităţii factorilor de decizie.
Efectul fricțiunilor financiare asupra investițiilor și consumului –
componente ale cererii agregate. Teoria arbitrajului. Factori de
depreciere stochastică. Modelul de evaluare a activelor financiare
bazat pe consum (CCAPM). CCAPM – Implicații empirice. Piețe
incomplete și agenți eterogeni. Modelul de evaluare a activelor
financiare bazat pe producție. Teoria Q a investițiilor. Aplicare
limitată a reglementărilor (Angajament limitat). Teoria formării
raționale a bulelor prețurilor. Teoria echivalenței bulelor. Efecte
asupra agregatelor macroeconomice și asupra volumului
tranzacționării.
Cadrul general de analiză a echilibrelor într-o economie deschisă.
Structuri alternative de abordare a producţiei într-o economie
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Prelegere,
dezbateri, aplicații
Prelegere,
dezbateri, aplicații

2+1 ore

Prelegere,
dezbateri, aplicații

2+1 ore

Prelegere,
dezbateri, aplicații

2+1 ore

Prelegere,
dezbateri, aplicații

4+2 ore

Prelegere,
dezbateri, aplicații

2+1 ore

Prelegere,
dezbateri, aplicații

2+1 ore

Prelegere,
dezbateri, aplicații

4+2 ore

Prelegere,
dezbateri, aplicații

2+1 ore

2+1 ore
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deschisă. Piaţa muncii, ocupare şi şomaj. Pieţe financiare
neoficiale. Managementul ratei de schimb: credibilitate şi crize.
Atacurile speculative şi crizele balanţei de plăţi.
2+1 ore
• Deficite fiscale, solvabilitate publică şi coerenţa programelor de Prelegere,
stabilizare macroeconomică, Deficitul bugetar consolidat şi dezbateri, aplicații
deficitul primar. Segniorage-ul şi taxa pe inflaţie. Deficitele, ratele
reale ale dobânzii şi aşteptările asupra politicilor guvernamentale.
2+1 ore
• Echilibre şi dezechilibre ale economiei cu pieţe financiare Prelegere,
informale. Cadrul axiomatic: comportamentul agenţilor dezbateri, aplicații
economici. Forma sintetică a modelului şi dinamica economiei.
Model de simulare a dinamicii economiei cu pieţe informale.
Bibliografie:
• Chu C., Angus & Cozzi, Guido, Advanced macroeconomics: an introduction for undergraduates, World
Scientific, 2020;
• N. Gregory Mankiw, Macroeconomics, Worth Publishers, Macmillan Learning, New York, 2019;
• David M. Kreps – A course in microeconomic theory, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate,
Harlow, Essex CM20 2JE, England (orice ediție);
• David A. Besanko, Ronald R. Braeutigam, Microeconomics, sixth edition, John Wiley & Sons, Inc.,
2020;
• Microeconomics, eleventh edition Published by McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, New York, NY
1012, McGraw-Hill Education, 2020;
• Oprescu Gheorghe, Macroeconome avansată, Editura ASE, București, 2010;
• Tyler Cowen; Alex Tabarrok, Modern principles: microeconomics, third Edition, Worth Publishers,
Macmillan Learning, New York, 2019;
• William J. Baumol, Alan S. Blinder, and John L. Solow, Macroeconomics: Principles and Policy,
fourteenth Edition, Cengage Learning, Inc., 2020.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare Observaţii
Nu este cazul
Bibliografie

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

Se realizează prin: disciplina asigură universul metodologic (din perspectiva economiei avansate) pentru
studenţii doctoranzi în vederea pregătirii şi susţinerii lucrărilor de cercetare ştiinţifică elaborate pe
parcursul pregătirii prin doctorat.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare
•

Elaborarea unui
studiu aplicativ

10.3 Pondere din
nota finală
100%

10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanță
• Însușirea noțiunilor de bază prezentate și explicate în cadrul întâlnirilor de curs.
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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Structura
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii universitare de
doctorat
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale si Postdoctorale
Școala doctorală interdisciplinară
Științe Economice
III Doctorat
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu I
2.5 Semestrul

I

ABORDARI CONTEMPORANE IN MANAGEMENT
Prof. univ. dr. Claudia Ogrean
2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Opt

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
1
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
14
din care: 3.5 curs
14
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi (cercetare, proiect)
3.7 Total ore studiu individual
236
3.9 Total ore pe semestru
250
3.10 Numărul de credite
10

ore
42
84
14
10
86

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

•
•

Nu este cazul
Cunoașterea
si
înțelegerea
noțiunilor/conceptelor
instrumentelor fundamentale ale Managementului

•

Conexiune Internet, Google Classroom & Google Meet

•

Nu este cazul

si

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
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6. Competențele specifice acumulate

Competențe profesionale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Competențe transversale

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizarea și aplicarea de cunoștințe avansate de (business și) management;
Identificarea, formularea și soluționarea problematicii de cercetare din sfera afacerilor si
managementului (organizațiilor private și publice);
Utilizarea metodelor și tehnicilor de cercetare avansată în (afaceri și) management;
Aplicarea cunoștințelor privind managementul proiectelor de cercetare (indiferent de domeniul
acestora);
Utilizarea procedeelor și soluțiilor noi în cercetarea provocărilor & problemelor de afaceri &
management;
Cunoașterea și utilizarea metodologiei cercetării științifice în investigarea și soluționarea
problematicii analizate și in elaborarea și valorificarea lucrărilor științifice;
Stăpânirea de abilități lingvistice și utilizarea la nivel academic a unei limbi de circulație
internațională – necesare documentării și elaborării de lucrări științifice, precum și asigurării
performanței organizaționale & manageriale in contextul competitiv global;
Înțelegerea și aplicarea principiilor eticii – cercetării științifice și practicii – în afaceri și
management;
Descoperirea independentă a unui ansamblu de relații abstracte între elemente, situații și
fenomene investigate – și valorizarea acestora prin decizii.
Dezvoltarea unor proiecte centrate pe creativitate, ca temei al autorealizării;
Asumarea responsabilității și capacitatea de organizare și conducere a activității grupurilor
profesionale, de cercetare științifică sau a unor instituții;
Inițierea și dezvoltarea inovatoare de proiecte teoretice și practice complexe;
Conceperea și realizarea de cercetări originale, fundamentate pe metode avansate care conduc la
dezvoltarea cunoașterii științifice, tehnologice și/sau a metodologiilor de cercetare;
Evaluarea critic-constructivă a proiectelor și a rezultatelor cercetării științifice, aprecierea
stadiului cunoașterii teoretice și metodologice; identificarea priorităților de cunoaștere și
aplicative ale domeniului;
Selecția și aplicarea de principii, teorii și metode avansate de cunoaștere, transfer de metode
dintr-un domeniu in altul, abordări interdisciplinare pentru a rezolva probleme teoretice și
practice, noi și complexe;
Utilizarea de principii și metode avansate pentru explicarea și interpretarea, din perspective
multiple, a unor situații/probleme teoretice și practice noi, complexe, specifice domeniului;
Cunoașterea sistematică, avansată a conceptelor, a metodelor de cercetare, a controverselor și a
noilor ipoteze specifice domeniului; comunicarea cu specialiști din domenii conexe;
Aplicarea la nivel superior a tehnologiei informației și comunicării in mod interactiv;
Utilizarea de cunoștințe privind managementul carierei, precum și însușirea de tehnici privind
căutarea unui loc de muncă și de creare de locuri de muncă pentru alții;
Adaptarea și adecvarea la context a cunoștințelor privind managementul riscului, crizei și al
eșecului;
Integrarea cunoștințelor privind utilizarea legislației in domeniul drepturilor de proprietate
intelectuală;
Elaborarea de strategii privind antreprenoriatul economic, tehnologic și social.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
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7.1 Obiectivul general al disciplinei

•

7.2 Obiectivele specifice

•

•
•

•

Îmbogățirea cunoștințelor studenților doctoranzi și dezvoltarea
abilităților și competențelor acestora în domeniul cercetării și
practicii managementului – în contextul celor mai relevante
contribuții actuale și din perspectiva asigurării racordării dinamice
(individuale și organizaționale) la un mediu tot mai complex și
volatil
Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea/aplicarea conceptelor și
categoriilor, a metodelor și instrumentarului specifice teoriei,
cercetării și practicii actuale în domeniul (afacerilor și)
managementului
Însușirea conținutului (teoretico-aplicativ al) procesului managerial
din perspectiva dinamicii organizaționale și a asigurării
performanței (organizaționale & manageriale)
Asimilarea sistemului de metode, tehnici și instrumente
manageriale (generale și specifice diferitelor arii/domenii
organizaționale) moderne (care integrează Big Data & Business
Analytics) în vederea aplicării adecvate si oportune a acestora în
situații/cazuri managerial-decizionale concrete
Aproprierea metodologiei de cercetare (teoretice și aplicative)
specifice domeniului (afaceri & management)

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Abordări contemporane ale teoriei/științei managementului (ca
domeniu & practică universale)
PARTEA I – PROVOCĂRI PENTRU MANAGEMENTUL
CONTEMPORAN
• Managementul in mediul global
• Managementul schimbării și inovării organizaționale
• Managementul sustenabil & responsabil social
• Condiționări (interne & externe) la adresa managementului
PARTEA a II-a – PLANIFICAREA
• Decizia în management
• Planificarea si stabilirea obiectivelor
• Planificarea strategica
• Promovarea antreprenoriatului
PARTEA a III-a – ORGANIZAREA
• Designul organizațional
• Organizarea in jurul echipelor
• Managementul resurselor umane
PARTEA a IV-a – CONDUCEREA
• Comunicarea interpersonala si organizaționala
• Comportamentul organizațional
• Leadership-ul
• Motivarea

Bd. Victoriei Nr. 10
550024, Sibiu, România
doctorate.ulbsibiu.ro

Metode de predare
• Prelegere
• Expunere
• Dezbatere
• Problematizare
• Studii de caz

Observaţii
6 ore
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PARTEA a V-a – CONTROLUL
• Controlul activităților si al operațiilor
• Managementul lanțului valorii și al calității
Abordări contemporane ale instrumentarului practicii manageriale
4 ore
• Prelegere
• Analiza (Big Data) – descriptivă, predictivă și prescriptivă
• Expunere
• Instrumente de analiza
• Dezbatere
• Metode de culegere a datelor
• Problematizare
• Tehnici de analiză financiare
• Studii de caz
• Tehnici de analiză a pieței
• Tehnici de analiză a clienților
• Tehnici de analiză a angajaților
• Tehnici de analiză a operațiilor
Abordări contemporane ale cercetării (teoretice & aplicative) in • Prelegere
4 ore
(afaceri și) management
• Expunere
• Alegerea topicului de cercetare
• Dezbatere
• Analiza critică a bibliografiei
• Problematizare
• Managementul procesului de cercetare
• Studii de caz
• Utilizarea datelor secundare in afaceri & management
• Alegerea designului de cercetare
• Colectarea datelor
• Analiza datelor &
• Redactarea și prezentarea proiectului de cercetare
Bibliografie
• Boddy, D. (2017). Management: An Introduction. Pearson Education.
• Jaggia, S., Kelly, A., Lertwachara, K., Chen, L. (2021). Business Analytics. 1st Edition. McGraw Hill.
• Jones, G., George, J. (2021). Essentials of Contemporary Management. 9th Edition. McGraw Hill.
• Marr, B. (2016). Key Business Analytics: The 60+ Tools Every Manager Needs to Turn Data into
Insights. Pearson Professional.
• Ogrean, C., Herciu, M. (2015). A Dynamic Model for the Global Corporation: the Triad Networks –
Coevolution – Competitiveness. In Global Enterprise Management (pp. 79-96). Palgrave Macmillan,
New York.
• Robbins, S., Coulter, M. (2017). Management. Global Edition. Pearson Higher Education.
• Saunders, M.N.K., Lewis, P. (2017). Doing Research in Business and Management. Pearson Higher
Education.
• Schindler, P. (2019). Business Research Methods. 13th Edition. McGraw Hill.
• Sharda, R., Delen, D., Turban, E. (2018). Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A
Managerial Perspective. Pearson.
• Taylor, B.W. (2019). Introduction to Management Science. 13th Ed. Pearson.
• Thornhill, A., Lewis, P., Saunders, M. (2019). Research Methods for Business Students. 8th Edition.
Pearson.
• Wilkinson, A, Armstrong, S.J., Lounsbury, M. (2017). The Oxford Handbook of Management. Oxford
University Press.
• Colecția Harvard Business Review
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare Observaţii
Nu este cazul
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Bibliografie
• -

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Se realizează prin:
• Cunoștințele dobândite: (a) consonante cu noile teorii, metode, tehnici și instrumente ale domeniului; (b)
de natură să dezvolte abilitați si competente relevante (adecvate) pentru cercetarea (teoretică și aplicativă)
și practica (afacerilor și) managerială;
• Competente transversale dobândite de studenții doctoranzi in direcții precum: gândire critica, creativa si
inovativa, comunicare / dezbatere / argumentare, realizare de conexiuni (cu alte discipline si cu realitățile
organizaționale concrete), aplicarea principiilor eticii în afaceri și cercetarea științifică

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală
100%

Cunoașterea, înțelegerea
Proiect
si aplicarea conceptelor și
instrumentelor specifice
disciplinei
10.5 Seminar/laborator
10.6
Standard minim de performanță
Studentul doctorand să identifice o problemă/provocare concretă din aria de interes (de natură științifică și/sau
practică) și, raportat la aceasta:
✓ să contureze, ca urmare a contextualizării problemei/provocării, topicul de cercetare;
✓ să formuleze întrebarea/întrebările de cercetare și să stabilească obiectivul/obiective vizat(e);
✓ să proiecteze ansamblul elementelor constitutive ale procesului de cercetare (teoretică și/sau aplicativă)
necesar soluționării optime a provocării/problemei (prin aplicarea metodologiei și instrumentarului
studiate)
10.4 Curs

Data completării
22.03.2021

Semnătura titularului de curs

Bd. Victoriei Nr. 10
550024, Sibiu, România
doctorate.ulbsibiu.ro

Semnătura titularului de seminar

Tel.: +40 269 23.62.07, int. 110
Fax: +40 269 23.62.07
E-mail: dep.doctorate@ulbsibiu.ro

CURRICULUM VITAE
Informații personale/
Personal information
Prenume, Nume/First name,
Name

Claudia – Adela OGREAN

Adresa/Adress

Sibiu, Str. Petru Maior, Nr. 14

Telefon/Phone

0723/919023

Fax
E-mail

claudia.ogrean@ulbsibiu.ro

Naționalitatea/Nationality

Română

Data nașterii/Date of birth

4 iulie 1973

Experiență/Work Experience
Perioada/Date

1/10/2014 - prezent

Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held
Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

Profesor universitar

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Bd. Victoriei Nr. 10, Sibiu
Facultatea de Științe Economice, Departamentul de Management, Marketing,
Administrarea Afacerilor, Sibiu

Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector
Perioada/Date

Cursuri si seminarii: Management, Management Strategic, Abordări contemporane
in management, Comportament organizațional, Etica in afaceri si responsabilitatea
sociala a firmei; Cercetare științifică.

Educație și cercetare

05/06/2020-16/03/2021

Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held

Prodecan Facultatea de Științe Economice

Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

Programe de studii și Cercetare științifică

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Bd. Victoriei Nr. 10, Sibiu
Facultatea de Științe Economice

Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector
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Educație și cercetare

Perioada/Date

2011-2015

Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held

Director Departament Management, Marketing, Administrarea Afacerilor,
Facultatea de Științe Economice

Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

Aspecte organizatorice si administrative (formularea și implementarea strategiei
de dezvoltare academica a departamentului), activități didactice si științifice
(managementul procesului didactic al departamentului, planificarea si
coordonarea activității de cercetare științifică la nivelul departamentului, etc.).

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Bd. Victoriei Nr. 10, Sibiu
Facultatea de Stiinte Economice

Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector
Perioada/Date
Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held

Educație și cercetare

01/10/2007–30/09/2014
Conferențiar universitar

Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

Cursuri si seminarii: Management, Management Strategic, Managementul
Proiectelor, Etica in afaceri si responsabilitatea sociala a firmei, Comportament
organizațional; Cercetare științifică.

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Bd. Victoriei Nr. 10, Sibiu
Facultatea de Științe Economice, Departamentul de Management, Marketing,
Administrarea Afacerilor, Sibiu

Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector

Educație și cercetare

Perioada/Date
Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held
Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

2004-2011
Șef Catedra Management, Marketing, Turism-Servicii si Afaceri Internaționale,
Facultatea de Științe Economice
Aspecte organizatorice si administrative (formularea și implementarea strategiei
de dezvoltare academica a catedrei), activități didactice si științifice
(managementul procesului didactic al catedrei, planificarea si coordonarea
activității de cercetare științifică la nivelul catedrei, etc.).

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Bd. Victoriei Nr. 10, Sibiu
Facultatea de Științe Economice, Catedra Management, Marketing, TurismServicii si Afaceri Internaționale, Sibiu

Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector

Perioada/Date
Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held

Educație și cercetare

01/10/2002–30/09/2007
Lector universitar

Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

Cursuri si seminarii: Management, Management Strategic, Managementul
Proiectelor, Comportament organizațional, Cultura afacerilor; Cercetare
științifică.

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Bd. Victoriei Nr. 10, Sibiu
Facultatea de Științe Economice, Departamentul de Management, Marketing,
Administrarea Afacerilor, Sibiu
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Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector

Educație și cercetare

Perioada/Date
Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held

01/10/1999–30/09/2002
Asistent universitar

Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

Seminarii: Management, Managementul Proiectelor, Economia serviciilor;
Cercetare științifică.

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Bd. Victoriei Nr. 10, Sibiu
Facultatea de Științe Economice, Departamentul de Management, Marketing,
Administrarea Afacerilor, Sibiu

Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector

Educație și cercetare

Perioada/Date

01/10/1998–30/09/1999

Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held

Preparator universitar

Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

Seminarii: Management, Economia serviciilor, Previziune macroeconomica;
Cercetare științifică.

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Bd. Victoriei Nr. 10, Sibiu
Facultatea de Științe Economice, Departamentul de Management, Marketing,
Administrarea Afacerilor, Sibiu

Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector

Educație și cercetare

Perioada/Date

1997–1997

Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held

Economist

Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

Marketing, cercetare piață externă.

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

S.C. Amylon S.A., Sibiu (Romania), Str. Abatorului Nr. 12, Sibiu

Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector

Industria alimentară

Educație și pregătire
profesională/ Education and
training
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
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2016
Atestat de abilitare – domeniul Management

Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered
Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered
Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered
Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered

Page | 4

Conducere doctorat

Ministerul Educației Naționale si Cercetării Științifice, București (Romania)

Nivelul 8

2010–2012
Certificat de absolvire - Școala Post-Doctorala Academica in Economie
Economie avansată

Academia Română, București (Romania)

Nivelul 8

1997–2002
Diplomă de doctor în economie – specializarea Management
Management

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu (Romania)

Nivelul 8

1996–2001
Absolvent, fără diploma de licență
Științe Juridice

Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered
Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Limbă maternă/Mother
language

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept, Sibiu (Romania)

Nivel (6&)7

1991–1996
Diplomă de Licență Economist – Științe Economice, specializarea TurismServicii
Economie, Management, Marketing

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu (Romania)

Nivel (6&)7

Română / Romanian

Alte limbi/Other language(s)
Autoevaluare/Self-assessment
European level (*)

Understanding
Listening

Speaking

Reading

Spoken
interaction

Writing

Spoken
production

English
(Cambridge – Business English
Certificate Vantage)

B2

B2

B2

B2

B2

Italian

A1

A1

A1

A1

A1

French

A2
-

A2
-

A2
-

A2
-

A2
-

German

(*) Common European Framework of Reference for Languages
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Competențe și aptitudini
organizaționale/
Organisational skills and
competencies

Gândire analitică – documentare, analiză și interpretare date/informații, identificare și
proiectare (dinamică) a soluțiilor, planificare (flexibilă) a activităților – dezvoltată în
proiecte de dezvoltare profesională (lucrări de licență/disertație, teze de doctorat) și
organizațională (la nivel de Catedră/Departament/Facultate – lansare programe de studii,
organizare și coordonare procese – licență/disertație)
Organizarea muncii, prioritizare activități (în condiții multi-tasking) și time management
– executarea sarcinilor și livrarea rezultatelor (rapoarte/situații, articole/studii/recenzii) cu
respectarea termenelor limită
Comunicare și empatie – ascultare activă, comunicare scrisă/orală interpersonală și
interculturală, acordare feed-back – exersate și dezvoltate în activitatea de predare (la
nivel licență, master, doctorat – inclusiv studenților internaționali/ERASMUS), de
cercetare științifică – redactare aplicații proiecte (ULBS, naționale și internaționale –
ERC Advanced Grant) – și diseminare a rezultatelor (la conferințe / în publicații) și ca
membru al colectivului FSE din anul 1998
Leadership și muncă în echipă – colaborare, persuasiune, antrenare, delegare – aptitudini
dobândite si dezvoltate prin participarea in proiecte de cercetare științifică (CNCSIS,
CEEX, UEFISCDI, COST) și producție editoriala (Palgrave Macmillan, IGI, InTech
Open), proiecte POSDRU/POCU (in calitate de membru in grupul țintă –
UNIVERSITARIA, SPODE, sau in echipa de implementare – IMPULS, E-PROJECT,
SIMPRACT 2), sau proiecte de dezvoltare organizațională (în calitate de șef de
catedra/director de departament sau prodecan: dosare de evaluare periodică, realizare clip
promovare FSE pentru NC)
Coordonare activități și procese – la nivel individual și de grup/echipă (coordonare:
lucrări la olimpiade/conferințe studențești, activitate de practică a studenților, discipline
Management, conferință IECS)
Evaluare/control – privind activitatea didactică si de cercetare științifică – competențe
dobândite în calitatea de președinte/membru în comisii de concurs pe post, membru în
comisii de îndrumare doctorat, recenzent oficial in comisii de susținere a tezelor de
doctorat, membru CNATDCU, șef catedră/director departament
Competențe de management – academic și administrativ (catedră/departament), al
proiectelor de cercetare (individuale/de echipă) și editoriale (Studies in Business and
Economics - ESCI, SCOPUS)
Abordare strategic-integrativă – identificare provocări/oportunități, inițiativă și decizie în
direcția gestionării/valorizării optime a acestora, implicare și determinare în
concretizarea proiectelor demarate

Competențe și aptitudini în
utilizarea computerului/
Computer skills and
competencies

Procesarea informației – utilizator experimentat
Comunicare – utilizator experimentat
Creare de conținut – utilizator independent
Securitate – utilizator independent
Rezolvarea de probleme – utilizator independent
Educație/predare centrata pe student – Profesor Bologna

Alte competențe și aptitudini/
Other skills and competencies
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Gândire critic-constructivă – recenzare articole/studii (reviste ISI & BDI, proiecte
editoriale si conferințe internaționale)
Cunoașterea sistemului educațional si de cercetare romanesc si european – membru
Consiliul Facultății de Științe Economice (2004-2015); membru Comisia ULBS de
elaborare a strategiei Universității (2014); membru CNATDCU (2011-2012; 2016); stagiu
ERASMUS - Staff Training Programme Kempten (2015)

Profesor Bologna 2012
Premii/Academic Awards

EEA (European Economic Association) Seed Grant for Applications to European
Reseach Council Grants 2017
Link către Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?hl=ro&user=vplVlgAAAAJ

Alte informații

Link către ORCID – https://orcid.org/0000-0001-8986-4507
Link către Publons – https://publons.com/researcher/2878967/claudia-a-ogrean/
Afilieri: Centrul de Cercetări Economice al Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu (2003prezent); Societatea Academica de Management din Romania (SAMRO); European
Business Ethics Network din Romania (EBEN-Romania); European Academy of
Management (EURAM) (2006-prezent); Academy of Management (AOM) (2008prezent); Academy of International Business (AIB) (2011-prezent)

Data,
22.03.2021
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Semnătura,

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale şi Postdoctorale
Școala Doctorală Interdisciplinară

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Structura
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii universitare de
doctorat
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Institutul de Organizare a Studiilor Doctorale si Postdoctorale
Școala doctorală interdisciplinară
Economie, Finanțe, Management
III Doctorat
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu I
2.5 Semestrul

I

POLITICI ȘI PRACTICI FINANCIARE
Prof. univ. dr. Camelia Oprean-Stan
2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei

DO

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
1
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
14
din care: 3.5 curs
14
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi (cercetare, proiect)
3.7 Total ore studiu individual
236
3.9 Total ore pe semestru
250
3.10 Numărul de credite
10

ore
50
50
50
10
50
26

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

•

4.2 de competenţe

•

discipline precursoare obligatorii: Finanțe, gestiunea financiară a
firmei, contabilitate, statistica

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
cursului

Bd. Victoriei Nr. 10
550024, Sibiu, România
doctorate.ulbsibiu.ro

•

acces la internet, existența unui dispozitiv (calculator, laptop,
tableta etc) pentru accesarea internetului
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6. Competențele specifice acumulate

Competențe
transversale

Competențe profesionale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

înţelegerea contextului de apariţie şi dezvoltare a practicii în domeniul financiar
utilizarea corectă a termenilor de specialitate utilizaţi în domeniul financiar
capacitatea de adaptare la noi situaţii determinate de schimbările din mediul macroeconomic la
nivel global
înţelegerea şi utilizarea adecvată a noţiunilor generale privind finanţele publice și corporative
cunoaşterea politicilor financiare cu impact asupra valorii organizaţiei
explicarea modalităţior de exercitare a funcţiilor finanţelor într-o organizaţie, indiferent de
obiectul său de activitate
capacitatea de organizare şi planificare a activităţilor specifice domeniului financiar
explicarea aspectelor privind piaţa de capital şi importanţa acesteia în finanţarea unei organizaţii
capacitatea de analiză şi sinteză a datelor furnizate de situaţiile financiar-contabile
realizarea de conexiuni între rezultate, în scopul fundamentării corecte a deciziilor de natură
financiară
capacitatea de a utiliza informaţiile disponibile în scopul fundamentării deciziilor financiare
sintetizarea conceptelor enunţate în cadrul disciplinei într-o schemă sau model
capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite în urma parcurgerii disciplinei
capacitatea de a concepe proiecte în domeniul financiar şi de a le derula prin evidenţierea
obiectivelor, strategiilor utilizate şi prin evidenţierea utilităţii şi importanţei acestora
abilitatea de a soluţiona probleme în domeniul financiar, în diverse situaţii şi contexte practice
reacţia pozitivă la sarcini didactice şi satisfacţia de a răspunde, generate de o motivare pozitivă
implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina politici și practici financiare prin
intermediul diferitelor proiecte sau referate
abilitatea de a colabora cu specialităţi din alte domenii, precum: finanţe, contabilitate, statistica
etc.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

•

7.2 Obiectivele specifice

•
•
•
•

cunoaşterea conţinutului politicilor și practicilor financiare și a
modului de aplicare a acestora la nivel micro și macro economic
cunoașterea elementelor de bază în finanțe și a noilor paradigme în
domeniul economic și financiar
evidenţierea rolului analizei financiare în diagnosticarea stării de
performanţă şi în procesul de fundamentare a deciziilor financiare
la nivel microeconomic
prezentarea tipologiei deciziilor financiare şi a modelelor de
guvernare corporativă utilizate în procesul decizional
crearea premiselor de aprofundare a studiului problematicii
financiare la nivel macroeconomic

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Elemente de bază în finanțe
2. Politici financiare la nivel microeconomic
3. Politici financiare la nivel macroeconomic

Bd. Victoriei Nr. 10
550024, Sibiu, România
doctorate.ulbsibiu.ro

Metode de predare
Prezentări PowerPoint

Observaţii
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4. Practica financiară: analiză și previziune financiară
5. Practica financiară: gestiunea portofoliului
6. Noi paradigme in domeniul economic si financiar
Bibliografie
• Dragotă Victor, Obreja L, Dragotă M, Management financiar, Ed. A II-a, Editura Economică, vol.1
şi 2, Bucureşti, 2012
• Stancu I, Finanțe corporative cu Excel, Ed. Economică, București, 2012
• Stancu Ion, Finante, Editura Economică, Bucureşti, 2007
• Oprean-Stan Camelia, Finanțe, între teorie și practică, Editura ULBS, Sibiu, 2018
• Oprean Camelia, Formarea şi utilizarea capitalurilor – abordări din prisma mangementului
financiar, Editura ASEM Chişinău, 2008
• Lo Andrew, Adaptive Markets, Financial Evolution at the Speed of Thought, Princeton
University Press, 2017
• Linan, Shi, New Economic Engine: Effective Government and Efficient Market, China Academic
Library, 2020

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Se realizează prin:
• Această disciplină are ca obiectiv principal cunoaşterea de către doctoranzi a conţinutului şi a modului de
aplicare a politicilor și practicilor financiare la nivel micro și macro economic, ajutându-i astfel pe aceștia
să satisfacă aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi instituțiilor din
domeniul financiar.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
- răspunsurile la
examen / colocviu /
verificare / proiect
(evaluarea finală)

10.2 Metode de evaluare
Proiect on-line

10.3 Pondere din
nota finală
100%

10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanță - obținerea notei 7

Data completării
22.03.2021
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CURRICULUM VITAE
Informații personale/
Personal information
Prenume, Nume/First name,
Name

Camelia, Oprean-Stan

Adresa/Adress

Sibiu, Castorului, 9

Telefon/Phone

0729966512

Fax
E-mail

camelia.oprean@ulbsibiu.ro

Naționalitatea/Nationality

Română

Data nașterii/Date of birth

21.02.1979

Experiență/Work Experience
Perioada/Date 2017 – prezent
Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held
Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

Profesor universitar doctor abilitat

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 10, B-dul
Victoriei, Romania

Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector

Domenii de competenţă: Finanţe

Educaţie universitară / Invatamant superior

Perioada/Date 01.10.2009 – 2017
Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held

Conferenţiar universitar doctor (abilitat din anul 2016)

Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

Domenii de competenţă: Finanţe, Management financiar, Finante corporatiste,
Piețe de capital si gestiunea portofoliului

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 10, B-dul
Victoriei, Romania

Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector
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Educaţie universitară / Invatamant superior

Perioada/Date
Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held

21.03.2007 – 01.10.2009
Lector universitar doctor

Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

Lector in următoarele domenii de competenţă: Finanţe, Finanţe publice, Gestiunea
portofoliilor

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 10, B-dul
Victoriei, Romania

Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector
Perioada/Date
Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held

Educaţie universitară / Invatamant superior

01.05.2006 – 21.03.2007
Lector universitar doctorand

Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities

Lector in următoarele domenii de competenţă: Finanţe, Gestiunea financiară a
întreprinderii, Finanţe publice

Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 10, B-dul
Victoriei, Romania

Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector

Educaţie universitară / Invatamant superior

Perioada/Date 01.03.2004 – 01.05.2006
Ocupația sau poziția deținută/ Asistent universitar doctorand
Occupation or position held
Principalele activități și Domenii de competenţă: Asigurări şi reasigurări, Gestiunea financiară a
responsabilități/ Main activities întreprinderii, Finanţe publice, Finanţe, Contabilitate bancară
and responsibilities
Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer
Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector
Perioada/Date
Ocupația sau poziția deținută/
Occupation or position held
Principalele activități și
responsabilități/ Main activities
and responsibilities
Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer
Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector
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Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 10, B-dul
Victoriei, Romania
Educaţie universitară / Invatamant superior

01.10.2001 – 01.03.2004
Preparator universitar doctorand
Domenii de competenţă: Asigurări şi reasigurări, Management, Managementul
calităţii, Managementul societăţilor de asigurări, Management comercial
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 10, B-dul
Victoriei, Romania
Educaţie universitară / Invatamant superior

Educație și pregătire
profesională/ Education and
training
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered
Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered
Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered
Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
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2016
Abilitarea în domeniul Finanțe
Finanțe, Management financiar, Piețe de capital

Universitatea Lucian Blaga Sibiu

postuniversitar

2011-2013
Diploma de postdoctorat. Scoală postdoctorală: ”Studii Post-doctorale în
Economie: program de formare odern a a cercetătorilor de elită – SPODE”
- teorie economică, metodologie economică, politică economică, modelare
economică, analiză şi testare economică

Academia Română

postuniversitar

2001-2006
Diploma de Doctor, în domeniul Management. Titlul tezei de doctorat :
„Managementul formarii si utilizarii capitalurilor in organizatiile odern”
Management general
Management financiar

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice

postuniversitar

Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered
Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered

Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training

2004-2006
Diploma de Master, în domeniul Managementul calităţii
Management general
Managementul calităţii

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth”

postuniversitar

1997-2001
Diploma de Licenţă în domeniul economic, specializarea Finanţe – Asigurări
Finanţe publice
Finanţe private
Asigurări şi reasigurări
Microeconomie
Macroeconomie
Contabilitate financiară
Monedă şi credit
Universitatea “Lucian Blaga” – Sibiu, Facultatea de Ştiinţe

Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification

universitar

Perioada/Date

1994-1997

Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered
Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
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Diploma de bacalaureat
Matematica, Economie, Engleza

Colegiul “Gheorghe Lazar” din Sibiu

1994-1997

Limbă maternă/Mother
language

Română / Romanian

Alte limbi/Other language(s)
Autoevaluare/Self-assessment
European level (*)

Understanding
Listening

Speaking

Reading

English

C1

C2

French

B1

B1

Spoken
interaction
C1

Writing

Spoken
production
C1

A2

A2

(*) Common European Framework of Reference for Languages
Competențe și aptitudini Capacitate de bun organizator a activităţilor didactice susţinute și a manifestărilor
organizaționale/
științifice
Organisational skills and
competences
Competențe și aptitudini în
utilizarea computerului/
Computer skills and
competences

Alte competențe și aptitudini/
Other skills and competences

Capacitatea de a opera pe calculator, în calitate de utilizator de diferite programe
informatice; cunoștințe avansate de utilizare a aparaturii de birotica

Capacitate de comunicare şi de exprimare a ideilor, dobândită ca urmare a activităţii
didactice, de predare prestate; abilități pentru lucru în echipă;
capacitate de adaptare rapidă la mediile culturale

Premii/Academic Awards

Alte informații

Data,

22.03.2021
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Link către Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=ro&user=9hzuYwYAAAAJ&view_
op=list_works
Link către ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3492-2401
Link către Publons: https://publons.com/researcher/3569770/camelia-oprean-stan/

Semnătura,

