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Metodologia şi deontologia cercetării ştiinţifice juridice 
 

 

 
 
Vineri, 23 oct 2020 ;  12 :00 – 20 :00  
Utilizarea mijloacelor ITC pentru sprijinirea documentării şi a cercetării ştiinţifice. Accesarea principalelor 
baze de date informatice relevante pentru cercetarea aprofundată în domeniul ştiinţelor juridice. 
Valorificarea documentării prin intermediul ITC. 

 PPT Scoala doctorala Drept 2013 

 Baze de date ştiinţifice www.bcub.ro  
Motivaţia înscrierii la cursurile unei Şcoli doctorale. Cercetarea juridică aprofundată de natură teoretică  
şi / sau practică. Originalitatea cercetării.  

 PPT Méthodes de recherche en droit 2020 
- Umberto Eco, Cum se face o teză de licenţă. Disciplinele umaniste, Editura Pontica, Constanţa, 2000 
- Véronique Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Dalloz, Paris, 2014 
- Thierry Tanquerel, Alexandre Flückiger (ed.), Assesing research in Law – Stakes and Methods, 

Bruylant, Bruxelles, 2015 
 
Sâmbata, 24 oct 2020;  09 :00 – 17 :00  
Drepturi de proprietate intelectuală şi standarde de etică şi deontologie profesională în cercetarea 
ştiinţifică. Plagiatul şi auto-plagiatul în legislaţia din România şi în Uniunea Europeană şi moduri de 
prevenire a plagiatului.  

 PPT Standarde & Reglementări  

 PPT Originalitate & Dialog ştiinţific  
Despre metoda comparatistă şi dreptul comparat. Transplatul juridic 

 PPT Legal transplants_show_2020 

 PPT Legal transplants  
 
Duminica, 25 oct 2020 ;  09 :00 – 17 :00  
Stabilirea domeniului şi identificarea temei de cercetare. Metodologia cercetării. 
Documentarea iniţială şi precizarea bibliografiei pertinente. 
Realizarea planului de cercetare. Prezentarea obiectivelor cercetării şi validarea lor. Strategia de 
cercetare şi metodele disponibile. Finalizarea planului lucrării 
Structura & Redactarea lucrării. Colaţionarea şi finalizarea lucrării. Prezentarea formală 

 PPT Structura & redactarea lucrarii 

 PPT Model Plan de lucru 

 PPT Citare 

 PPT Exemple de citare 

 PDF Self-plagiarism 

 PDF Ordin MEN nr.5110/2018-Standarde minimale pentru acordarea titlului de doctor 
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