GHID pentru lucrarea de cercetare, Economie
Pentru această misiune, vei alege un subiect de analiză din economie, aferent temelor
indicate în fişa de disciplină valabilă în acest an universitar, disponibilă pe pagina
personală, pentru a scrie un raport de cercetare.
In lucrarea ta, ar trebui să utilizezi materialele prezentate în clasă, precum și cel puţin
un material suplimentar la alegere (aşa cum decurg din fişa de disciplină, sau alte
materiale alese aprobate de către profesorul coordonator), considerat necesare pentru a
fundamenta studiul subiectului ales din domeniul economie. Subiectele alese trebuie să
se refere strict la aspecte pur economice din aria de acoperire a cursului.
Orientare în alegerea temei de analiză:
În primul rând, ați putea identifica componenta de manifestare economică dintr-o
anumită situație reală, de exemplu de ce actorii într-o anumită industrie se comportă
sau iau decizii într-un anume sens? În al doilea rând, ați putea concentra studiul asupra
consecințelor la nivel de societate (înţeleasă la nivel naţional su european) produse de
către fenomenele economice. Pentru asistenţă în alegerea subiectului de studiu puteţi să
prezentaţi într-o formă scrisă subiectul ales însoţit de câteva rânduri (8-12) în care să
arătaţi cele ce vi le propuneţi.
Mesajele pot fi transmise la adresa:
catalin.huidumac@economie.ase.ro
liviu.moraru@economie.ase.ro
Lucrarea trebuie să aibă minimum 5 pagini și maximum 8. Textul trebuie să fie
introdus folosind dimensiune Times New Roman 12, la două rânduri. Lucrările trebuie
predate în format electronic (ce pot fi transmise folosind adresele de email indicate)
pana la data de 18 ianuarie. Nu uitaţi să specificaţi pe prima pagină a acestui studiu
numele şi prenumele dumneavoastră precum şi facultatea la care sunteţi studenţi,
alături de precizarea „ECHIVALARE NOTĂ” (aceiasi sintagmă vă rugăm să fie
folosotă și ca subiect al mesajului email prin care transmiteti lucrarea dumneavoastră
de cercetare).
Aprecierea lucrării va avea la bază: claritatea şi organizarea prezentării; gradul de
reprezentativitate a datelor; susţinerea ideilor prin teorii şi menţiuni ştiinţifice;
Lucrarea ar trebui să înceapă oferind o declarație de intenţii de cercetare. Apoi, ar
trebui să ofere o scurtă descriere generală a subiectului subliniind cele mai importante
aspecte ale temei şi tratării.
Ideile care rezumă doar lectura de materiale bibliografice nu sunt de ajuns. Scrierea
unei lucrări trebuie să furnizeze o analiză critică a ideilor prezentate. O analiză critică
merge mai adânc decât pur și simplu, nefiind de acord / acord cu autorul sau subliniind
ce crezi că a fost lăsat în argumentul autorului. Puteți, de exemplu, să evaluaţi
contribuția principală a unui articol pe tema aleasă. Sau, aţi putea vorbi despre

modurile în care perspectiva autorului poate fi rafinată sau continuate.
Altele sugestii:
1.
Vă rog să citaţi sursele. Parafraza sau citatele direct din texte trebuie menţionate
în mod explicit.
2.
Folosiți idei din diferite articole, în plus față de cea pe care o analizați, pentru a
sprijini punctele dumneavoastră de vedere.
3.
Vă rugăm să recitiţi și să verificaţi ortografia.
5. Nu folosiți internetul (mai ales Wikipedia) ca sursă în afara situaţiilor în care
articolele folosite sunt din reviste ştiinţifice de specialitate sau vă sunt oferite cărţi
publicate în edituri recunoscute şi date statistice de la organizaţii reprezentative.
Categorii de lucrări:
A: lucrari: bine scrise, teze clare, analiza critică convingătoare.
B: Analiza critică mai puţin puternică decât aceea de mai sus, dar în ansamblu lucrarea
este bună.
C:Un rezumat bun, dar nu are o analiză critică și de ansamblul nu este foarte clar.
D: Rezumatul nu este bine scris și lucrarea este lipsită de orice fel de analiză critică.
SUCCES!

