
 
 

 
 

Prof.univ.dr. Doina Balahur 
 
Modul: Noi paradigme de cunoastere in stiintele sociale/New paradigms of 
knowledge in social sciences 
 
Disciplina: Governance and Risk: Responsible research and 
innovation/Guvernare si risc: cercetare responasabila si innovatie 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 
din care: 3.2      
curs 

2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 12 
din care: 3.5.    
curs 

6 3.6. seminar/laborator 6 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 50 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat  

Examinări 4 

Alte activităţi................................... 4 
 

3.7 Total ore studiu individual 70 

3.8 Total ore pe semestru 12 

3.9 Număr de credite  

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice  

1.3 Departamentul Sociologie 

1.4 Domeniul de studii Științe Umaniste și Științe Sociale  

1.5 Ciclul de studii Doctorat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Filosofie. Științe ale Comunicării. Științe Politice. Sociologie  

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 
Paradigme de cunoaştere şi comunicare 
 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Doina Balahur 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr.   Doina Balahur 

2.4 An de 
studiu 

I 2.5 Semestru 1 2.6 Tip de evaluare 
Examen 

scris 
2.7 Regimul 
discipinei 

OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum  

4.2 De competenţe  



 
 

 
 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
Sala de curs dotata cu tehnologie didactica moderna si 
conexiune internet. 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

  Sala de seminar dotata cu tehnologie didactica moderna si 
conexiune internet 



 
 

 
 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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  C1. Capacitatea de a evalua pe baza metodologiei cercetarii stiintifice avansate 
problemele/provocarile sociale actuale. 
 C2. Capacitatea de a realiza cercetare stiintifica avansata care tine cont de toate aspectele 
responsabilitatii sociale a cercetatorului.  
 C3. Dezvoltarea creativitatii si a capacitatii de a inova in domeniul cercetarii stiintifice a 
problematicii/provocarilor societale actuale. 
C4. Capacitatea de a identifica si implementa solutii creative la problemele sociale. 
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  CT1. Capacitatea de a utiliza analiza inter si transdisciplinara in cercetarea si cunoasterea stiintifica 
a problemelor sociale. 
CT2. Capacitatea de a selecta, imbina si adapta cu usurinta metodologia cantitativa si calitativa la 
specificul domeniului/problemelor sociale analizate. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Cunoasterea schimbarilor paradigmatice din domeniul cercetarii si cunoasterii stiintifice sociale 
actuale si a implicatiilor lor asupra responsabilitatii sociale a cercetatotului. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
        a).Sa fie familiari cu exigentele paradigmei postmoderne de cercetare si cunoastere in domeniul 
stiintelor sociale. 
        b) Sa constientizeze necesitatea respectarii standardelor cercetarii stiintifice responsabile. 
        c)  Sa fie familiar cu cerintele etice speciale in domeniul cercetarii social cu/despre subiecti 
umani. 
 

 
 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 

Guvernare si risc in lumea tehno-
stiintifica postmoderna. Implicatii pentru 
cercetarea si cunoasterea stiintifica 
actuale:  noi paradigme de cunoastere si 
cercetare in stiintele sociale. 

Prelegere interactiva de tip 
problematizator pe baza 
documentarii prealabile 

 

2. 

 Provocarile sociale ( incalzirea globala 
si mediul, sanatate, schimbari 
demografice si bunastare; siguranta si 
securitatea cetatenilor). Cercetare 
responsabila si inovatie.  

Prelegere interactiva de tip 
problematizator pe baza 
documentarii prealabile 

 

3. 

Dimensiunile cercetarii stiintifice 
responsabile. Angajarea sociala. 
Egalitatea de gen in cercetarea 
stiintifica. Accesul liber la rezultatele 

Prelegere interactiva de tip 
problematizator pe baza 
documentarii prealabile 

 



 
 

 
 

 

 

cercetarii (open access). Educatie si 
stiinta. Etica cercetarii cercetarea 
stiintifica din domeniul stiintelor sociale. 

Bibliografie 
 

Balahur, Doina, Fadjukoff Paivi (2010) Gender and Technological Education. A European Comparative 
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Technology, Innovation and Entrepreneurship, Journal of Technology Management and Innovation, Vol.5, 
No.1.  
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(please, see also: http://genderedinnovations.stanford.edu/what-is-gendered-innovations.html)  
Van Schomberg, Rene (2013) A vision of Responsible Research and Innovation, Wiley 
http://philpapers.org/archive/VONAVO.pdf. 

8.2 Seminar / Laborator 
Metode de 
predare/seminarizare 

Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 

Societatea riscului: implicatii pentru 
cercetarea si cunoasterea stiintifica 
actuala. Noi paradigme de cercetare in 
stiintele sociale: Modul II.  

Dezbatere, studii de caz  

2. 

 Rolul stiintei in procesul de guvernare si 
control al riscurilor/provocarile societale. 
Cercetarea stiintifica resposabila. 

Dezbatere, studii de caz   

3. 

Cercetarea stiintifica responsabila. 
Egalitatea de gen in stiinta. Gen si 
evaluarea excelentei in cercetarea 
stiintifica.  

Dezbatere, studii de caz   

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul disciplinei este în deplină concordanță cu standardele actuale ale comunității academice 

naționale, Europene și internaționale. Asociațiile profesionale și potentialii angajatori vor beneficia 

de specialiști în domeniul Sociologiei în măsură să cunoască problematica si provocarile societatii 

actuale, experti in domeniul metodologiei avansate a cercetări științifice si evaluarii in domeniul 
socialului.  

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 
Participare activă, creativa la 
dezbaterile 
problematizatoare. 

Conversatia argumentativa 40% 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
Data completării 
27.10.2016 

Titular de curs  
Prof.univ.dr. Doina Balahur 

Titular de seminar  
Prof.univ.dr. Doina Balahur 

   
  

 
 

Data avizării in Consiliul Scolii Doctorale Director Scoala Doctorala 

  
 

 

10.5 Seminar/ Laborator 
Abilitatea de a construi si 
sustine si argumenta un 
studiu de caz  

Proiect si portofoliu de 
disciplina 

60% 

 

Determinarea corectă a diferenţelor dintre implicaţiile teoretice şi practice ale conceptelor din cercetarea de 
doctorat. 


