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MODEL DE PROIECTARE CURS
INTRODUCERE
- obiectivul cursului
- domeniul de activitate în care se înscrie obiectivul cursului
- cui se adresează cursul
- structura (părţi, capitole ş.a.) a cursului
- organizarea cursului din punct de vedere teoretic şi practic
- posibilităţi de aprofundare a cunoştinţelor
- bibliografia selectivă şi posibilităţi de documentare extinsă
STRUCTURA CURSULUI – fiecare curs va cuprinde, fără a se limita la acestea,
următoarele etape:
- enunţarea şi scurta descriere a temei cursului
- structura cursului
- noile noţiuni şi concepte ce fac obiectul cursului
- prezentarea teoriei / metodologiei / formalizarea privind noţiunile / conceptele
respective
- suportul de susţinere a noilor noţiuni / concepte / formalizări, cu referire la cadrul
legal şi reglementar / documentele de lucru / bazele de date etc.
- exemple / studii de caz
- comentarii privind exemplele / studiile de caz etc., generalizarea rezultatelor
- concluzii privind abordarea teoretică şi practică
- încheierea cursului, scurtă recapitulare a noţiunilor, conceptelor, concluziilor.
CURSUL DE ÎNCHEIERE - recapitularea noţiunilor şi conceptelor studiate pe
parcursului întregului semestru, cadrul legal şi reglementar, posibilităţile de dezvoltare, câmpul de
aplicabilitate, conexiuni cu alte domenii ş.a.
STRUCTURA SEMINARULUI
- prezentarea succintă a noţiunilor şi conceptelor ce vor fi utilizate
- prezentarea documentelor / bazelor de date / informaţiilor utilizate în aplicaţii, a
persoanelor fizice / juridice vizate şi implicarea acestora (aport / beneficiu)
- studii de caz / speţe / modele de rezolvare
- comentarii şi alternative de abordare
- recapitularea noţiunilor şi conceptelor; concluzii

STUDII DE CAZ
- lucrări tematice de realizat de studenţi – individual sau în grup
- structura lucrărilor:
- prezentarea succintă a tematicii
- consideraţii teoretice privind noţiunile / conceptele, domeniile şi ariile de studiu etc.
- structura lucrării
- cuprinsul lucrării:
- abordarea teoretică / metodologică / legală
- documente / legislaţie / baze de date
- exemplificare şi comentarii
- concluzii privind comportamentul agenţilor economici persoane fizice / juridice
- propuneri de îmbunătăţire a comportamentului / cadrului legal / structurii
instituţionale
VERIFICAREA ÎNSUŞIRII CUNOŞTINŢELOR
- pe parcurs
- teste
- dezbateri ale studiilor de caz
- finală
ACTIVITATEA DE CERCETARE – implicarea studenţilor în activitatea de
Cercetare&Dezvoltare în domeniul de activitate în care se integrează cursul respectiv. Cercetarea
este menită să dezvolte noi orizonturi şi să ofere noi perspective studenţilor interesaţi de domeniile
propuse. Lucrările de cercetare vor fi publicate în reviste de specialitate şi susţinute de către autori
în cadrul unor sesiuni de comunicări ştiinţifice şi vor da posibilitatea exprimării unui punct de
vedere propriu asupra problemelor abordate.
- obiectivele activităţii de Cercetare&Dezvoltare
- temele propuse pentru lucrările de Cercetare&Dezvlotare de elaborat de către
studenţi
- bibliografia selectivă propusă pentru fiecare temă de cercetare
- calendarul activităţii pentru perioadele viitoare
- organizarea activităţii de cercetare :
- afișarea listelor finale cu echipele de cercetare
- afişarea bibliografiei selective
- realizarea unor întâlniri de lucru în vederea stabilirii planului de cercetare şi
a sarcinilor ce revin studenţilor
- metodele de documentare, creare a bazelor de date, posibilităţilor punere în
practică şi de verificare ş.a.
- redactarea raportului de cercetare
- prezentarea rezultatelor cercetării în cercurile ştiinţifice, seminarii la nivelul
universităţii, la nivel naţional / internaţional
- diseminarea rezultatelor cercetării

