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PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI IMPLEMENTAREA 

 ATELIERELOR DE CERCETARE 

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE 

Ediția 2021 

 

1. Precizări generale 

 

Prin organizarea unui set de ateliere, ne propunem dezvoltarea abilităților de cercetare ale cadrelor 

didactice, asistenților de cercetare și studenților-doctoranzi din cadrul Facultății de Sociologie și 

Psihologie.  

 

Această acțiune reprezintă o continuare a inițiativei decanatului FSP care a debutat anul trecut, ca 

primă ediție. În urma analizei opiniilor participanților la prima ediție a acestor traininguri, s-a 

desprins necesitatea de a continua acest demers și în acest an, într-o variantă îmbunătățită care 

formează conținutul procedurii de față.  

 

Activitatea realizată în cadrul atelierelor de cercetare va fi structurată pe două dimensiuni:  

 

(1) formativă – în vederea dezvoltării unor abilități specifice de cercetare  

 

(2) de acompaniere și tutorat pentru echipele de cercetare pe parcursul întregului demers 

de cercetare, de la formarea echipei și definirea temei de cercetare până la diseminarea 

rezultatelor  

 

Pentru a asigura continuitatea formării și timpul necesar surprinderii unor rezultate concrete, 

programul propus va fi constituit din 3 sesiuni de formare, desfășurate semestrial, cu începere din 

semestrul II al anului universitar 2020-2021 (prima sesiune) și cu continuare în semestrele I 

(sesiunea a doua) și II (sesiunea a treia) ale anului universitar 2021-2022. Fiecare sesiune va 

cuprinde cele două dimensiuni, formativă și de acompaniere/tutorat pentru echipele de cercetare. 

 

2. Dimensiunea formativă 

2.1. Structura tematică a atelierelor de formare și dezvoltare a abilităților de cercetare 

(1) Sesiunea 1 - Analiza sistematică a literaturii de specialitate 

(2) Sesiunea 2 - Metodologia de cercetare și analiza datelor 

(3) Sesiunea 3 - Prezentarea rezultatelor și redactarea discuțiilor 

 

2.2.Responsabil implementare  
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(1) Pentru fiecare sesiune de formare, responsabil cu activitatea de formare va fi cel puțin 

un cadru didactic/ cercetător/ formator cu experiență în domeniul cercetării din cadrul 

facultății.   

 

2.3.Timp alocat 

(1) Sesiunea 1 - Analiza sistematică a literaturii de specialitate.  8 ore  

(2) Sesiunea 2 - Metodologia de cercetare și analiza datelor.  8 ore 

(3) Sesiunea 3 - Prezentarea rezultatelor și redactarea discuțiilor  4 ore 

 

3. Dimensiunea de  acompaniere și tutorat pentru echipele de cercetare 

3.1. Dinamica activităților echipelor de cercetare  

În cadrul fiecărei sesiuni, dimensiunea formativă, așa cum a fost ea prezentată la punctul 2, va fi 

dublată de dimensiunea de acompaniere și tutorat pentru echipele de cercetare ce se vor consitui în 

cadrul acestei activități.  

În acest sens, se vor urmări:  

(1) Sesiunea 1 – Realizarea echipelor de cercetare și alegerea temelor de cercetare 

(2) Sesiunea 2 – Prezentarea de către fiecare echipă a literaturii de specialitate parcurse și 

propunerea designului de cercetare 

(3) Sesiunea 3 – Prezentarea de către fiecare echipă a rezultatelor obținute și a discuțiilor 

asociate cercetării 

 

3.2.Responsabil implementare  

(1) Grup consultativ format dintr-un reprezentant al fiecărui departament, cu experiență în 

domeniul cercetării științifice. Componența grupului consultativ va fi aprobată de către 

Consiliul Facultății. 

(2) Grupul consultativ are ca rol facilitarea constituirii echipelor de cercetare și alegerea 

temelor de cercetare, acompanierea acestora în fiecare fază a demersului științific și 

acordarea de feedback pentru activitatea realizată.  

 

3.3. Timp alocat  

(1) Sesiunea 1 – Realizarea echipelor de cercetare și alegerea temelor de cercetare   8 ore  
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(2) Sesiunea 2 – Prezentarea de către fiecare echipă a literaturii de specialitate parcurse și 

propunerea designului de cercetare 8 ore 

(3) Sesiunea 3 – Prezentarea de către fiecare echipă a  rezultatelor obținute și a discuțiilor 

asociate cercetării                 12 ore 

 

4. Cadrul de implementare a atelierelor 

(1) Sesiunea 1 – online  

(2) Sesiunea 2 – face to face, într-o locație în afara orașului Timișoara1 / Online în cazul în 

care restricțiile legate de organizarea evenimentelor vor fi în vigoare 

(3) Sesiunea 3 – face to face, într-o locație în afara orașului Timișoara / Online în cazul în 

care restricțiile legate de organizarea evenimentelor vor fi în vigoare 

 

5. Calendarul organizării atelierelor de formare 

Etapa Activitate formare Activitatea echipei de cercetare 

Sem. 2: 2020-2021 

3-4 iulie 2021 

Analiza sistematică a literaturii de 

specialitate 

Timp alocat: 8 h 

Realizarea echipelor de cercetare și 

alegerea temelor de cercetare  

Timp alocat: 8 h 

Sem. 1: 2021-2022 

23-24 oct. 2021 

Metodologia de cercetare și analiza 

datelor 

 

Timp alocat: 8 h 

Prezentarea literaturii de specialitate 

parcurse și propunerea designului de 

cercetare 

Timp alocat: 8 h 

Sem. 2: 2021-2022 

5-6 martie 2022 

Prezentarea rezultatelor și 

redactarea discuțiilor 

Timp alocat: 4 h 

Prezentarea rezultatelor obținute și a 

discuțiilor asociate cercetării 

Timp alocat: 12 h 

 

NOTĂ:  

(1) La propunerea studenților reprezentanți în Consiliul FSP,  aceștia și studenții implicați deja in 

cadrul unui proiect de cercetare pot participa la oricare dintre cele 3 sesiuni și pot fi incluși în 

echipele de cercetare 

 
1 In cazul in care sesiunea va avea loc face to face, pentru organizarea activității, a cazării și a celorlalte elemente de 

logistică, o înscriere prealabilă a participanților va fi necesară.  
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(2) Responsabilii de implementare (punctul 2.2. și 3.2.) vor fi recompensați prin mecanismul 

Salariilor diferențiate 

 

 

Elaborat, 

Prodecan 

Lect. univ. dr. Marius Lupșa MATICHESCU 

 

Avizat, 

Decan 

Conf. univ. dr. Irina MACSINGA 
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