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PREFAŢĂ 

 

Cursul de prelegeri „Istoria şi metodologia cercetării economice” este destinat 
pentru doctoranzii de profil economic şi cuprinde un volum de 60 ore, inclusiv 12 
ore seminare.       

Acest curs cuprinde: analiza istoriei evoluţiei ştiinţei economice (temele 1-7) 
şi metodologia cercetării economice (temele  8-14). 

Prima secţiune a cursului reflectă următoarele probleme cardinale: analiza 
etapelor de evoluţie a ştiinţei economice; conceptele metodologice a şcolilor 
liberalismului economic clasic; specificul metodologiei naţionalismului economic 
şi a şcolilor socialiste; revoluţia ştiinţifică marginalistă şi conceptele şcolilor 
neoclasice; metodologia instituţionalistă şi conceptele neoinstituţionaliste actuale;  
revoluţia ştiinţifică keynesiană şi actualele teorii neo şi postkeynesiene; analiza 
şcolilor neoliberale şi metodologia acestora. 

 A doua secţiune  a cursului cuprinde problemele metodologice de cercetare    
economică, printre care pot fi menţionate: conţinutul  procesului de cercetare 
ştiinţifică în domeniul economiei; criteriile de formulare a temei şi etapele de 
planificare a procesului de cercetare economică; documentarea bibliografică şi 
alegerea strategiilor metodologice de cercetare economică; modalităţile de 
colectare a datelor în cercetările empirice; metodele de prelucrare şi analiză 
cantitativa a datelor colectate; metode de analiză calitativă a fenomenelor şi 
proceselor economice; redactarea, expunerea şi evaluarea tezei de doctorat. 

Cursul de prelegeri cuprinde la fel instrucţiuni referitor la perfectarea tezelor 
de doctorat şi lista surselor bibliografice. 

Doctoranzii în procesul de pregătire pentru susţinerea examenului de doctorat 
la disciplina „Istoria şi metodologia cercetării economice” pot utiliza şi alte surse 
bibliografice. 
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