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 Cursul îşi propune dezvoltarea competenţelor studenţilor, la nivelul redactării Rezumat:

unei lucrări de cercetare. Studenţii se vor obişnui cu modul precis, exact, riguros de 
elaborare a unui plan de redactare. Acesta se află la originea construirii coerente ale 
diferitelor părţi, capitole şi paragrafe ale discursului (teză, prelegere, curs, proiect, articol, 
referat etc.). 

În acest sens, munca de problematizare şi de fixare a câmpului tematic, care are drept 
sursă subiectul ales spre cercetare, este esenţială în elaborarea armonioasă şi elegantă a 
planului. Teza principală a cursului provine din tradiţia maioresciană: formele nu pot exista 
fără fond; pe care o completăm cu ideea următoare: nici fondul sau conţinutul teoretic nu 
poate exista fără o structură formală. Forma şi conţinutul nu pot fi disociate. 

Doar înţelegerea reală a dificultăţilor teoretice permite elaborarea argumentelor, în 
vederea analizei diferitelor teze, concepţii sau presupoziţii teoretice, mobilizate de autorii 
şi de comentatorii lor. Altfel, dacă nu există probleme teoretice şi practice reale, nu este 
justificată redactarea unei lucrări de cercetare. 

 Astfel, tinerii cercetători vor înţelege relaţia necesară şi intrinsecă între aspectul Obiectiv:

formal al textului (structura planului) şi conţinutul teoretic al lucrării, care este chiar 
argumentul logic elaborat de autor. Nu există argumentare ştiinţifică coherentă fără un 
plan armonios şi este imposibilă elaborarea unei structuri fără un argument teoretic, care 
trebuie să răspundă problematizării iniţiale. 
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Planul reprezintă infrastructura care permite şi garantează derularea argumentării 
logice, prin transportul de adevăr şi de informaţie, de la ipotezele (premisele) din 
introducere, urmărind succesiunea logică a capitolelor, până la teza (sau tezele) din 
concluzie. De aici provine ordinea necesară a capitolelor. 

Perspectiva de evaluare critică a activităţii de cercetare este aceea de: identificare şi de 
punere în valoare, prin dezvăluirea potenţialului, ale capacităţilor intelectuale, creatoare 
ale cercetătorilor (adesea nebănuite), în vederea organizării lor inteligente. Ceea ce este 
mai dificil în activitatea pedagogică – ceea ce ne dorim să facem aici – este de a arăta că 
celălalt ştie; altfel este foarte uşor să demonstrăm oricui că este ignorant, chiar în domeniul 
lui de specialitate. 

Numai stăpânind astfel de instrumente putem spera să răspundem exigenţelor de 
claritate, simplitate, eleganţă, coherenţă şi pertinenţă ale unei lucrări de cercetare. 
Procedurile metodologice sunt solidare cu regulile deontologice. Acestea ne apără 
împotriva erorilor, inadvertențelor și confuziilor teoretice, dar și față de plagiat or de alte 
imposturi teoretice. Prin urmare metodologia este solidară cu etica cercetării ştiinţifice. 

 

 

Planul general al cursului 

I° Ce este metodologia? De ce avem nevoie de metode în exprimare (scriere, expunere orală); 
propedeutica 

II° Rolul bibliografiei, al tablei de materii şi al index-urilor: modurile de utilizare ale acestora, 
bazele de date, cataloagele bibliotecilor, Internet-ul etc. 

III° Rolul citatelor şi modurile de exploatare a textelor majore; cum şi de ce se citează un autor? 

IV° Chestiuni de etica cercetării (compilarea, doxografia, plagiatul, ignoranţa, falsul, impostura, 
demagogia, ideologiile); valorile cunoaşterii via valorile etice 

V° Principalele elemente constitutive ale unui text filosofic (subiectul, tematica, problemele, 
teza, argumentul, ipotezele, presupoziţiile, ideile, concepţiile, teoriile) 

VI° Ce înseamnă „a problematiza”? Cum se pot explicita dificultăţile teoretice? 

VII° Părţile formale ale unui text. De ce trebuie o introducere, un cuprins şi o concluzie? Capitole, 
paragrafe... Cum se realizează?  

VIII° Ce este analiza de text? Ce înseamnă comentariul? Dar explicaţia, interpretarea, disertaţia? 

IX° Ce înseamnă critica epistemologică? Cum se elaborează o critică sistematică? Argumentarea, 
evaluarea 

X° Relaţiile dintre metodă şi teorie, dintre analiză şi sinteză 

XI° Riscurile erudiţiei şi ale doxografiei în raport cu obiectivitatea şi creativitatea ştiinţifice; 
problema specializării 

XII° Originalitatea cercetării (euristica); susţinerea lucrării; relația cu îndrumătorul de cercetare, 
cu instituţiile, cu colegii; cum alegem îndrumătorul? 
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