APROBAT:
Rector al Academiei de Administrare Publică
Oleg BALAN
Doctor habilitat, profesor universitar
ORARUL CONSULTA IILOR LA
LA DISCIPLINA ISTORIA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII ÎN DOMENIUL
ADMINISTRĂRII PUBLICE,
pentru sus inerea examenului de doctorat la specialită iile:
563.01. TEORIA, METODOLOGIA ŞI ISTORIA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE;
563.02- ORGANIZAREA ŞI DIRIJAREA ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE, SERVICII PUBLICE
Notă
Doctoranzii:
- aleg temele pentru lucrul individual,
aplică cunoştinţele la efectuarea
sarcinilor practice.
Se familiarizează cu noțiunile teoretice
fundamentale ale cercetării.
Se familiarizează cu teoriile
fundamentale ale AP
Doctoranzii elaborează un program de
cercetare raportat la tema tezei de
doctorat.
Formulează ipoteza de lucru a tezei de
doctorat.

Nr.
1.

Tema
Cunoaşterea ştiin ifică
Metodologia şi metodele investiga iei
ştiin ifice
Orientări metodologice în cercetarea
domeniului administrării publice

Data
12.12.14

Ora
17.00
19.50

Locul
aud.
304

2.

Programul de cercetare în domeniul
AP
Ipotezele şi formalizarea în
investiga ia ştiin ifică
Analiza conceptelor ştiin ifice în
domeniul AP
Măsurarea în cercetarea domeniului
AP
Tehnica scalelor
Cercetarea selectivă, eşantionarea în
în investiga iile în domeniul AP
Ancheta sociologică şi sondajul de
opinie în investigarea domeniului
AP
Chestionarul în investigarea
domeniului AP
Interviul în investigarea domeniului
AP
Metoda observa iei în investigarea
domeniului AP

19.12.14

17.00
19.50

aud.
304

21.04.15

17.00
19.50

aud.
304

Doctoranzii vor elabora modele de
aplicare a sistemelor de măsurare a
fenomenelor din domeniul AP
Doctoranzii vor prezenta instrumente
sociologice în investigarea subiectului
tezei de doctorat.

23.04.15

17.00
19.50

aud.
304

Doctoranzii prezintă:
- Chestionarul în investigarea subiectului
tezei de doctorat. –
-Interviul în investigarea subiectului tezei
de doctorat
-Model de observare a fenumenelor c
ercetate în teza de doctorat.

Studiul documentelor sociale în
investiga iile în domeniul AP
Tehnicile de analiză a con inutului
comunicării
Etica şi deontologia profesională a
cercetătorului

30.04.15

17.00
19.50

aud.
304

Doctoranzii prezintă:
- Exemple de analiză a documentelor
- Exemple de încălcare a a eticii
cercetătorului.

3.

4.

5.

NB: Consultaţi programa examenului de doctorat la disciplina Istoria şi metodologia cercetării în domeniul
administrării publice pe adresa: http://www.cnaa.md - acte normative.
- Admiterea la examen se va face în urma prezentării tuturor materialelor menţionate la data indicată.
- Neprezentarea va servi drept motiv pentru neadmiterea doctorandului la susţinerea examenului.

Ion Dulschi, dr. conf. univ.
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