FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1Instituţia de învăţământ superior

Universitatea din Bucuresti

1.2 Facultatea / Departamentul

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

1.3 Catedra

Scoala doctorală de științe ale comunicării

1.4 Domeniul de studii

Ştiinte ale comunicării

1.5 Ciclul de studii

Doctorat

1.6 Programul de studii / Calificarea

Programul doctoral de pregătire avansată

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Metode de cercetare calitativă în
științele comunicării

2.2 Titularul activităţilor de curs

Prof. univ. dr Camelia Beciu

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Prof. univ. dr. Camelia Beciu

2.4 Anul de studiu I

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare
Examen

E

2.7
Regimul
disciplinei

Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe
săptămână

3

din care: 3.2 curs

3

3.3 seminar/laborator

3.4 Total ore din planul de
învăţământ

36

din care: 3.5 curs

36 3.6 seminar/laborator

Distribuţia fondului de timp

Ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

45

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

50

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

50

Tutoriat

20

Examinări

10

Alte activităţi..................................................

-

3.7 Total ore studiu individual

139

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7)

175

3.10 Numărul de credite

7

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Stiințele comunicării/ media studies/sociologie

4.2 de competenţe

Elemente referitoare la elaborarea unui proiect de cercetare

5. Condiții (acolo unde este cazul)
Sală cu capacitate de cel puţin10 locuri. Condițiile de frecvență
sunt cele fixate de LEN/2011, Carta UB și regulamentele specifice.
Nu este permisă folosirea telefoanelor mobile în timpul cursului.
Cursul poate fi înregistrat cu aprobarea titularului de curs.

5.1 de desfăşurare a cursului

Sală cu capacitate de cel puţin10 locuri. Condițiile de frecvență
sunt cele fixate de LEN/2011, Carta UB și regulamentele specifice.
Nu este permisă folosirea telefoanelor mobile în timpul
seminarului. Cursul poate fi înregistrat cu aprobarea titularului de
curs.

5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

•

Aplicarea unor metode și instrumente de cercetare (analiza de
discurs, analiza de conținut) la analiza unor tipuri de texte existente
(diferite tipuri de corpus) si/sau generate de cercetător (interviuri
etc.); focus : comunicarea politică, media/ comunicarea online;

Formularea obiectivelor și întrebărilor de cercetare la nivelul unor
proiecte;

•

Competenţe transversale

•

Competența de a elabora un proiect de cercetare în științele
comunicării - Competența de a codifica texte și de a elabora
instrumente de analiză (grile de categorii);
Competența de a integra /utiliza soft-uri în cercetarea calitativă

•

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

7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Prezentarea și aplicarea unor metode de cercetare calitativă în științele
comunicării / științele sociale
•

•
•
•

•

Cercetarea cantitativă și cercetarea calitativă în științele
comunicării ; înțelegerea diferențelor între cele două tipuri de
cercetare
Elaborarea unui proiect de cercetare academică – structurarea
proiectului;
Prezentarea si aplicarea unor metode de cercetare calitativă în
științele comunicării;
Prezentarea unor instrumente de cercetare aferente metodelor
de cercetare incluse în structura cursului / aplicații pe corpus-uri
de texte
Prezentarea unor soft-uri utilizate in cercetări calitative centrate
pe text

8. Conţinuturi
Teme

Metode de predare

1.Metodologia cercetării
- de la
identificarea temei la designul Prezentare pp, prelegere și
cercetării (principii și etape în discuție; interactive, centrate pe
construcția unui proiect de cercetare) dezbatere si pe aplicatii
 formularea obiectivelor și
întrebărilor de cercetare –
aplicatii;

Observaţii

4 ore

2 Structura unui proiect de cercetare; Prezentare pp, prelegere și
discuție; interactive, centrate pe
 formularea obiectivelor și dezbatere si pe aplicatii
întrebărilor de cercetare –
aplicatii; tipologia metodelor
de cercetare calitativă (sinteză)

4 ore

3. Analiza socio-comunicațională –
 aplicarea unui instrument de
cercetare (aplicații la corpus
media/politic/organizațional)

Prezentare pp, prelegere și
discuție; interactive, centrate pe
dezbatere si pe aplicatii

4 ore

5. Analiza multimodală
 aplicații lacomunicarea
electorală/publicitate (corpus
vizual, online
6. Analiza critică a discursului
 Reprezentări ale
actorilor/evenimentelor în
discursul politic/ mediatic –
aplicații

Prezentare pp, prelegere și
discuție; interactive, centrate pe
dezbatere si pe aplicatii

4 ore

Prezentare pp, prelegere și
discuție; interactive, centrate pe
dezbatere si pe aplicatii

4 ore

7. Analiza de conținut – prezentarea Aplicatii discurs media / politic
metodei; exemplificări și aplicarea
metodei în media studies, comunicare
politica s.a
8. Analiza de conținut tematică –
Aplicatii discurs media / politic
instrumente de cercetare
 aplicarea unor grile de
categorii construite normativ;
codificarea
 aplicarea unor grile de
categorii construite empiric
(aplicații discurs media)
9. Prelucrarea și analiza datelor în
cercetarea calitativă – utilizarea soft
MAXDA

Interactive, centrate pe dezbatere
si pe aplicatii

4 ore

6 ore

2 ore

Total: 36 ore
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Crearea de competenţe care le permit studenţilor doctoranzi accesul la următoarele calificări: cadru
didactic (universitar si pre-universitar), cercetare, consultanta
Dezvoltarea abilităţilor de cercetare (redactare academica, articularea unui proiect de cercetare,
aplicarea unor metode de cercetare calitativa)
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

•

•
•

Înţelegerea şi aplicarea
aspectelor metodologice
studiate
Respectarea normelor de
redactare academică
Capacitatea de
interpretare a
rezultatelor cercetării, ca
urmare a aplicării
metodelor de cercetare
studiate

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

•

Examen scris: elaborarea 50%
unei lucrari - aplicarea
elementelor metodologice
predate la curs

•

Doctoranzii/studenții
primesc în prealabil un
document cu cerințele la
care trebuie să răspundă
lucrarea

10.5 Seminar /
laborator

Participarea la dezbaterile din
cadrul seminariului ; capacitatea
de argumentare/prolematizare

50%

10.6 Standard minim de performanţă
•
•

Înţelegerea şi aplicarea conceptelor de bază/metodelor de cercetare studiate
Calitatea redactarii lucrarii la standarde academice

Data completării

Semnătura titularului de curs

1.10.2019

Camelia Beciu

Data avizării în catedră/departament

Semnătura şefului catedrei/departamentului

