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Anexa 2. 

FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu  

Facultatea Facultatea de Științe 

Departament Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport 

Domeniul de studiu Știința mediului 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Ecologie și Protecția Mediului 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei Redactare și comunicare ştiinţifică și profesională 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604C03F044 facultativ II III 3 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 
Colocviu DC 

Titular activităţi curs  

Titular activităţi seminar  Lect. univ. dr. Ana-Maria Benedek-Sîrbu 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

- 2 - - 2 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

- 28 - - 28 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat:  4 

Examinări:  2 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  47 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 75 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum  

De competenţe  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului Sală cu videoproiector 

De desfăşurare a seminarului Acces la bazele de date: Web of Science, Springer Link etc. 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

Capacitatea de a structura în mod corect o lucrare științifică 
Utilizarea limbajului de specialitate și a stilului academic 
Abilitatea de a evalua o lucrare de specialitate 
Capacitatea de sinteză a informațiilor 
Abilitatea de a reliza conexiuni între rezultele originale și cele din literatură 

Competenţe transversale 
Lucrul în echipă 
Documentarea în limba română și în limba engleză  

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

Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea principalelor tipuri de lucrări științifice 

Obiectivele specifice Dezvoltarea abilității studenților de a concepe și redacta un articol 
științific, de a realiza o prezentare de specialitate și a scrie un material 
informativ pentru nespecialiști 

8. Conţinuturi 

Seminar Nr. ore 

Sem 1 Tipuri de lucrări științifice – analiza comparativă a conținutului și structurii 2 

Sem 2 Datele originale – analiza potențialului științific al diferitelor seturi de date 2 

Sem 3 Surse de documentare – utilizarea bazelor de date electronice 2 

Sem 4 Întocmirea și citarea bibliografiei – utilizarea softurilor de specialitate 2 

Sem 5 Limbajul și stilul lucrărilor științifice – analiza unor lucrări 2 

Sem 6-7 Lucrările de licență, disertație, doctorat – analiză comparativă 4 

Sem 8-12 Redactarea unui articol științific pe baza unui set de date preexistent 10 

Sem 13 Prezentarea rezultatelor din articol în format Power-Point 2 

Sem 14 Transformarea lucrării științifice într-un material informativ pentru publicul larg  2 

Total ore seminar 28 

Metode de predare 

Prelegerea, expunerea, dialogul, studiul de caz, brainstormingul, activitatea în echipă, utilizarea softurilor 
de specialitate, predare online 

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 

McMillan, V.E, 2016. Writing Papers in Biological Sciences. 6th edition. Bedford 
Publishing.  
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recomandate Lertzman, K.P. 1995. Notes on writing papers and theses. Bulletin of the Ecological 
Society of America 76:86-90. 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

Knisely, K., 2013. A student Handbook for Writing in Biology. 5th edition. W. H. Freeman 

Publishing 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizează prin contacte periodice cu aceştia în vederea analizei problemei. Conţinutul disciplinei 

este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate și oferă 

competențele necesare pentru redactarea de lucrări științifice în vederea publicării, de rapoarte de 

cercetare și pentru comunicarea rezultatelor comunității științifice sau reprezentanților asociațiilor 

profesionale sau angajatorilor.  

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare 
Metode de evaluare 

fizică sau online 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Seminar 

Elaborarea proiectelor pentru 

seminar 

Evaluare orală 40%  

Lucrarea științifică 40%  

Prezentarea 10%  

Materialul informativ 10%  

Standard minim de performanţă 

    Participarea la elaborarea celor trei proiecte. Cunoașterea principalelor tipuri de lucrări științifice, a 
conținutului și structurii acestora. 
 
 
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - condiţionează 
evaluarea finală; 

 
Data completării: 20.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Lect. univ. dr. Ana-Maria Benedek-Sîrbu  

Director de departament Lect. univ. dr. Voichița Gheoca  

  

  


