Programa analitică a cursului
METODOLOGIA UNEI LUCRĂRI DE DOCTORAT (ISTORIE MODERNĂ ŞI
CONTEMPORANĂ)
Specializarea: Istorie
Anul de studii: I. Semestrul: 2. Număr ore curs: 2. Număr ore seminar: 2.
1. Obiectivele cursului:
Prezentarea şi analizarea unor metode de lucru adecvate întocmirii unei lucrări de
doctorat, cu referire atât la aspectele tehnice privind investigarea surselor istorice şi
organizarea materialului bibliografic cât şi la componenta propriu-zis metodologică a
cercetării istorice.
Cunoaşterea standardelor profesionale şi etice în domeniul cercetării istorice şi
deprinderea de a utiliza vocabularul teoretic specific discursului istoric reprezintă alte
obiective ale cursului.
2. Conţinutul de bază:
Cadrul general al disciplinei. Consideraţii preliminare.
Concepte şi metode pentru analiza problematicii cursului.
I. Stabilirea temei unei teze de doctorat
- Definirea conceptuală şi delimitarea temei lucrării de doctorat.
- Problematizarea subiectului lucrării. Delimitarea analitică a componentelor sale
după criteriile metodologice asumate
II. Structura unei teze de doctorat
- Tipuri de lucrări ştiinţifice
- Conţinutul componentelor lucrării de specialitate (capitole şi subcapitole) după
criteriile metodologice asumate şi în funcţie de bagajul informaţional oferit de
surse şi bibliografiei.
III. Standarde în realizarea şi susţinerea unei lucrări de doctorat. Teme şi
strategii discursive.
- Criterii de identificarea şi alegere a bibliografiei
- Clasificarea literaturii ştiinţifice
- Criterii de investigare a surselor şi organizare a informaţiilor
- Aspecte de etică profesională
3. Sistemul de evaluare a studentului
Verificare pe parcurs, lucrare de seminar, examen scris.
4. Discipline care trebuie parcurse în prealabil
Sursele documentare şi metodele cercetării istorice

5. Bibliografie generală (pentru curs şi seminar)
Boia, Lucian, jocul cu trecutul. Istoria între adevăr şi ficţiune, Bucureşti,
Humanitas, 2008
Eco, Umberto, Cum se face o teză de licenţă: disciplinele umaniste, Iaşi, Polirom,
2006
Furet, Francois, Atelierul istoriei, Bucureşti, Editura Corint, 2002
Iorga, Nicolae, Generalităţi cu privire la studiile istorice, Iaşi, Polirom, 1999
Koselleck, Reinhart, Conceptul de istorie, Iaşi, 2005
Murgescu, Bogdan, A fi istoric ăn anul 2000, Bucureşti, All Educational, 2000
Veyne, Paul, Cum se scrie istoria, Bucureşti, Meridiane, 1999
6.Tematica seminariilor
- Alegerea titlului lucrării
- Întocmirea unei Introduceri. Componentele acesteia
- Întocmirea Bibliografiei. Tipuri de Bibliografii şi componentele acestora
- Aparatul critic
- Analiza critică a istoriografiei problemei
7.Bibliografie seminar
O parte a bibliografiei a fost inclusă la punctul 5. În plus, sunt recomandate studii
speciale şi o tematică a lucrărilor de seminar. Fiecare doctorand întocmeşte un referat legat
de tema tezei sale de doctorat
Titulari curs
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