
Cum	  scriem?	  (1)



Sfaturi	  generale

• Claritate	  
• Control	  
• Structura	  textului	  și	  structura	  argumentului	  
• Povara	  rămâne	  la	  autor	  și	  nu	  o	  pasăm	  
cititorului!	  

• Audiența?	  
• Voce?	  Voci?



Despre	  paragrafe

• Un	  paragraf=o	  idee	  
• Fiecare	  afirmaţie	  mai	  importantă	  este	  situată	  la	  
începutul	  unui	  paragraf.	  	  

• Afirmaţia	  de	  la	  începutul	  paragrafului	  este	  
urmată	  de	  elemente	  care	  o	  susţin	  cu	  
argumente,	  argumente	  +	  dovezi	  empirice,	  care	  
o	  ilustrează,	  care	  o	  explică



Cum	  lucrăm	  cu	  sursele?

• Citarea:	  
– Termen	  general	  care	  se	  referă	  la	  indicarea	  sursei	  
unei	  idei,	  informații	  

– Reproducerea	  cuvânt	  cu	  cuvânt	  a	  unui	  text:	  
• Reproducere	  exactă	  
• Indicarea	  precisă	  a	  sursei	  (inclusiv	  numărul	  paginii,	  dacă	  
este	  posibil)	  
• Marcarea	  textului	  ca	  citat	  (prin	  ghilimele	  sau	  paragraf	  
intentat)	  
• Reproducere	  contextualizată



• Popescu	  arată	  în	  studiul	  său	  despre	  
drăgălășenia	  pisicilor	  că	  ea	  se	  datorează	  unei	  
forțe	  încă	  neidentificate	  dar	  măsurabile:	  
“testele	  parametrice	  utilizate	  de	  institutul	  
nostru	  au	  evidențiat	  o	  aură	  violetă	  prezentă	  în	  
încăpere”	  (2007,	  p.	  23).



Pentru	  românii	  plecați	  în	  Italia,	  viitorul	  copiilor	  devine	  un	  
punct	  de	  negociere	  al	  reîntoarcerii	  în	  țară,	  mai	  ales	  atunci	  
când	  există	  disensiuni	  în	  familie	  în	  ceea	  ce	  privește	  
reîntoarcerea:	  	  

bărbaţii	  folosesc	  argumentul	  interesului	  
copiilor	  pentru	  a	  avea	  mai	  multă	  putere	  de	  	  
persuasiune	  asupra	  femeilor,	  în	  scopul	  de	  a	  le	  
determina	  să	  revină	  în	  ţară.	  .	  .	  De	  aceea,	  
tranziţia	  între	  diferite	  etape	  şcolare	  (fie	  de	  la	  
preşcolar	  la	  şcolar,	  fie	  de	  la	  ciclul	  primar	  la	  cel	  
secundar,	  sau	  de	  la	  cel	  secundar	  la	  liceu)	  este,	  
de	  	   obicei,	  momentul	  planificării	  acestei	  
reîntoarceri	  definitive	  în	  ţară	  pentru	  familiile	  cu	  
copii	  în	  Italia.	  (Vlase,	  2011,	  p.	  169).



Parafrazarea  

1. Identificarea	  ideii	  principale	  
2. Schimbarea	  cuvintelor	  şi	  structurii	  unui	  text,	  

fără	  a-‐i	  schimba	  înţelesul.	  

• Nota:	  Chiar	  dacă	  schimbaţi	  cuvintele/structura,	  
sursa	  textului	  tot	  trebuie	  menţionată.	  



Exemplu:	  “Cercetătorii	  au	  
banuit	  pentru	  mult	  timp	  că	  
oraşul	  Cairo	  este	  cea	  mai	  
populată	  aşezare	  umană,	  
dar	  nimeni	  nu	  a	  ştiut	  cu	  
exactitate	  până	  luna	  
trecută,	  când	  Institutul	  
Naţional	  de	  Statistică	  
Egiptean	  a	  publicat	  
rezultatele	  
recensământului	  din	  
2008”	  (INSE	  2009).

Parafrazare:	  	  

Rezultatele	  recensământului	  din	  
2008,	  efectuat	  de	  Institutul	  Naţional	  
de	  Statistică	  Egiptean	  au	  confirmat	  
faptul	  că	  oraşul	  Cairo	  este	  cel	  mai	  
mare	  de	  pe	  pământ.	  (INSE	  2009)	  

O	  cercetare	  INSE	  din	  2009,	  folosind	  
recensamântul	  realizat	  in	  Egipt	  in	  
2008,	  a	  semnalat	  că	  orașul	  Cairo	  are	  
cea	  mai	  mare	  populație.	  	  



Rezumarea	  

• O	  versiune	  scurtată	  a	  textului.	  	  
• Conţine	  informația	  principală	  a	  textului	  (teza),	  
scrisă	  cu	  propriile	  voastre	  cuvinte



Exemplu	  rezumare	  
• Amfibiile,	  o	  clasă	  de	  animale	  căreia	  îi	  aparţin	  
broaştele	  şi	  moluştele,	  au	  fost	  primele	  animale	  
care	  au	  parăsit	  apa,	  s-‐au	  târât	  pe	  uscat	  şi	  au	  
ocupat	  suprafaţa	  pământului	  în	  Pleistocen.	  	  

	  	  
• Amfibiiile	  au	  fost	  primele	  animale	  care	  au	  
părăsit	  mediul	  acvatic	  şi	  au	  locuit	  pe	  pământ.	  



Sinteza	  

• O	  sinteză	  este	  combinarea	  prescurtată	  a	  mai	  
multor	  fraze	  sau	  texte	  într-‐unul	  singur.	  	  

• Conține	  toate	  punctele	  importante	  şi	  este	  scris	  
cu	  propriile	  cuvinte.	  



Cum	  cităm	  sursele

• În	  text:	  
– (Autor,	  an)	  
– Autor	  …	  (an)	  
– -‐(Autor,	  an,	  pagină)	  

• La	  sfârșitul	  textului:	  
– Lista	  surselor,	  în	  ordine	  alfabetică,	  apoi	  cronologică	  
(lucrări	  ale	  aceluiaș	  autor);	  Dacă	  autorul	  și	  anul	  sunt	  
același,	  se	  adaugă	  litere:	  
• Popescu,	  i.	  2005a.	  Carte	  1.	  Editura	  
• -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐2005b.	  Carte	  2.	  Editura.



Cum	  cităm	  sursele

CARTE	  
Nume,	  P.	  (an).	  Titlu	  carte,	  Editura.	  

CAPITOL	  DE	  CARTE	  
Nume,	  P.	  (an).	  “Titlu	  capitol”	  în	  Titlu	  carte,	  Editura,	  
pag.	  Xxx-‐xxx.	  

ARTICOL	  ÎNTR-‐UN	  JURNAL/REVISTĂ	  
Nume,	  P.	  (an).	  “Titlu	  articol”	  în	  Titlu	  jurnal,	  vol	  X,	  nr.X,	  
pag.	  Xxx-‐xxx



Cum	  cităm	  sursele

CAPITOL	  ÎN	  VOLUM	  EDITAT	  
Nume,	  P	  autor	  capitol.	  (an).	  “Titlu	  capitol”	  în	  
Titlu	  volum,	  editat	  de	  Prenumen	  Nume	  Editor(i),	  
Editura,	  pag.	  XXX-‐XXX.	  

SURSE	  ONLINE	  
Nume,	  P.	  (Data	  publicării).	  Titlu	  articol.	  Url.	  
Accesat	  la	  data



Cum	  cităm	  sursele

• Când	  nu	  avem	  acces	  la	  sursa	  primară:	  APUD	  

Pisicile	  sunt	  sublime	  (Popescu	  2007	  apud	  Ionescu	  2011,	  p.	  
35).	  

Bibliografie	  

Popescu,	  I.	  2007.	  Tehnologie	  și	  cunoaștere	  în	  era	  pisicilor	  
magistrale,	  Editura	  Felină,	  apud	  I.	  Ionescu,	  2011,	  
Viața	  culturală	  a	  felinelor,	  Editura	  Canină,	  p.	  35.



Trecerea	  în	  revistă	  a	  literaturii	  relevante	  
(Literature	  review)

Este	  o	  analiză	  critică	  a	  surselor	  publicate	  (a	  
literaturii)	  despre	  o	  anumită	  temă.	  	  Este	  o	  
evaluare	  a	  acestei	  literaturi	  și	  presupune	  mai	  
multe	  operațiuni:	  
-‐ Rezumarea	  
-‐ Clasificarea	  
-‐ Compararea	  
-‐ Evaluarea



• La	  ce	  folosește?	  
– Oferă	  un	  context	  și	  o	  bază	  pentru	  lucrarea	  voastră	  
(proiectul	  de	  cercetare,	  etc)	  

– Identifică	  ce	  s-‐a	  publicat	  pe	  această	  temă	  
– Identifică	  conceptele,	  teoriile	  folosite	  
– Identifică	  tipare	  în	  abordări	  
– Identifică	  punctele	  tari	  și	  slabe,	  lipsurile	  (și	  
oportunitățile)



• Cum	  o	  construim?	  
– O	  introducere	  care	  precizează	  domeniul	  trecut	  în	  
revistă	  (ce	  este	  inclus	  și	  ce	  nu),	  criteriile	  de	  selecție	  
a	  literaturii	  și	  scopul	  acestei	  întreprinderi.	  	  De	  
asemenea,	  oferă	  un	  “ghid”	  pentru	  citirea	  sa	  (o	  
prezentare	  a	  structurii).	  

– Cuprinsul	  constă	  în	  prezentarea	  sintetică	  a	  
literaturii,	  aranjată	  NU	  cronologic,	  ci	  tematic,	  
subliniind	  tipare	  de	  abordare,	  relațiile	  dintre	  surse,	  
valoarea	  lor.	  

– Concluzia	  prezintă	  sintetic	  principalele	  puncte	  de	  
convergență	  și	  divergență	  în	  literatură,	  lipsurile	  și	  
oportunitățile	  pentru	  studii	  viitoare.



• Exemplu	  de	  structură	  pentru	  cuprins:	  
– Context	  istoric	  (pentru	  domeniu,	  subdomeniu)	  
– Abordări	  metodologice	  utilizate	  
– Comparație	  între	  abordări	  dominante	  și	  alternative	  
– Întrebări	  de	  cercetare	  
– Concluziile	  diferitelor	  studii



Structura	  unui	  articol/text	  științific

• Introducere	  
• Cuprins	  
• Concluzie	  
• Bibliografie—corespondență	  perfectă	  între	  
lista	  bibliografică	  și	  sursele	  citate	  în	  text



Introducerea

Introducerea	  prezintă	  cititorului,	  în	  ordine:	  
• 1.	  Subiectul	  textului;	  
• 2.	  Importanța	  subiectului;	  
• 3.	  Teza	  textului.	  Redă	  clar	  opinia	  celui	  care	  scrie	  
despre	  subiectul	  eseului;	  

• 4.	  Metodologia	  folosită;	  natura	  datelor	  folosite	  
să	  susțină	  teza;	  

• 5.	  Organizarea	  textului.



Exemplu	  
	  	  
• Scrieţi	  un	  eseu	  în	  care	  să	  răspundeți	  la	  întrebarea	  “Ar	  trebui	  poliţiştii	  să	  

poarte	  arme?”	  
	  	  
• Exemplu	  de	  introducere:	  

În	  diferite	  societăţi	  există	  abordări	  diferite	  despre	  portul	  de	  arme	  de	  
către	  poliţişti	  (subiectul).	  În	  unele	  cazuri	  poliţia	  este	  descurajată	  să	  
poarte	  arme,	  în	  timp	  ce	  în	  alte	  situaţii	  armele	  fac	  parte	  din	  
echipamentul	  obligatoriu.	  Deşi	  există	  şi	  argumente	  pro	  şi	  contra,	  eu	  
cred	  că	  poliţiştii	  nu	  ar	  trebui	  să	  poarte	  arme	  (teza	  –opinia	  autorului).	  
Voi	  folosi	  statistici	  ale	  IGPR,	  30	  de	  inteviuri	  în	  profunzime	  cu	  politiști	  și	  
studii	  de	  caz	  despre	  incidente	  armate	  din	  arhivele	  Ministerului	  Justiției	  
(metodologie/date).	  

• Ȋn	  acest	  caz:	  
o Subiectul:	  Portul	  armelor	  de	  către	  poliţişti.	  
o Teza	  (opinia	  autorului):	  Poliţişţii	  nu	  ar	  trebui	  să	  poarte	  arme.	  
o Metodologia	  /	  date



Corpul	  textului

• (Opțional):	  Trecerea	  în	  revistă	  a	  literaturii	  
relevante	  (Cadrul	  teoretic	  și	  conceptual)	  

• Metodologia	  
• Analiza	  și	  interpretarea



3.	  Concluziile	  
	  	  
• Paragraful	  de	  concluzii	  începe	  prin	  reluarea	  
tezei	  eseului,	  reafirmând-‐o	  şi	  întărind-‐o.	  	  

• Apoi,	  în	  câteva	  fraze,	  se	  rezumă	  doar	  
principalele	  afirmaţii	  de	  susţinere,	  fără	  a	  relua	  
argumentele	  pe	  larg.	  	  

• Important:	  în	  secțiunea	  de	  concluzii	  nu	  
adaugați	  date	  (informații)	  noi.



TEMA	  5

• Scrieți	  o	  lucrare,	  pe	  o	  temă	  la	  alegere,	  în	  care:	  
– Citați	  (minim	  o	  sursă)	  
– Parafrazați	  (minim	  o	  sursă)	  
– Rezumați	  (minim	  o	  sursă)	  
– Sintetizați	  (minim	  trei	  surse)	  
Lucrarea	  trebuie	  să	  includă	  și	  o	  bibliografie	  (cu	  
sursele	  citate).	  
Maxim	  o	  pagină,	  la	  1	  rând	  jumate.	  
Data	  limită	  de	  predare:	  10	  ianuarie	  2018.


