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I. Scopul Studiului Critic 

Studiul critic al unui articol este o sarcină individuală obligatorie pentru portofoliul la Disciplinele din aria 

Marketingului care solicită  sinteza și evaluarea unui articol dintr-o revistă sau ziar național/internațional 

de specialitate. Articolul supus studiului critic este selectat de student și trebuie să  dezvolte tematica 

cursului studiat, conținând aspecte inovaționale sau relevante pentru sectorul terțiar. Elaborarea 

studiului critic necesită lecturarea atentă și eficientă a articolului , precum și lecturarea a altor articole 

relevante temei articolului analizat , astfel încît să fiți capabili să realizați o evaluare judicioasă. Un studiu 

critic presupune realizare a două sarcini: generalizarea și evaluarea informației/opiniilor prezentate 

într-un articol. 

II. Ce se subînțelege prin critică? 

În contextul studiilor universitare, a fi critic, nu înseamnă a critica de o manieră negativă. De fapt se cere 

să verificați/clarificați informația și opiniile expuse în text 

III. Descrierea textului 

a. tema sau principalele întrebări ce urmează a fi clarificate 

b. de ce autorul consideră actuală/relevantă tema 

c. ce argumente (întrebări și rațiuni) aduce autorul 

d. structura textului și metodele utilizate pentru a dezvolta tema/a răspunde la întrebări 

e. evidențe utilizate pentru explicarea întrebărilor 

f. concluziile ce derivă din articol 

g. întrebări care au rămas fără răspuns, alte aspecte ce necesită a fi studiate/explicate 

Pentru descrierea textului folosiți un volum optim de detalii. 

IV. Evaluarea textului 

a. sunt ideile/întrebările dezvoltate în articol actuale, noi, relevante, interesante 

b. cui este adresat articolul/ pentru cine este util 

c. oferă noi răspunsuri la probleme vechi 

d. este textul simplu sau dificil, detaliat sau generic 

e. argumentele aduse sunt suficient de convingătoare sau contradictorii 

f. concluziile formulate sunt definitive sau preliminare 

V. Structura Studiului critic 

Studiul critic de poate avea un volum de 1-4 pagini și are următoarea structură: introducere, sumar, 

critici, concluzii, referințe, termeni cheie explicați. La forma narativă a studiului va fi elaborată și 

prezentarea în unul din softurile de comunicare la libera alegere (power point, prezi, mindnova sau visio) 

a. Introducerea  
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Volumul introducerii de regulă este de 2-3 alineate care prezintă autorul, titlul și succint explică 

tema articolului. De asemenea conține obiectivul, contextul și principalele momente 

inovative/actuale. În finalul introducerii prezentați o sinteză a opiniei proprii ce derivă din 

evaluarea articolului. Aceasta poate conține o apreciere pozitivă, negativă sau mixtă a ideilor 

expuse în articol. 

b. Sumar 

Conține prezentarea sumară a ideilor principale susținute de un număr limitat de exemple 

relevante. Prezentați scopul autorului și modul în care este organizat articolul. Volumul 

sumarului constituie 1/3 din întregul studiu critic. 

c. Critici 

Considerând definiția criticii asupra unui articol în context academic veți prezenta avantajele sau 

dezavantajele metodelor aplicate/argumentelor expuse de autor pentru explicare  întrebărilor 

discutate. Dacă viziunea critică a dumneavoastră este mai mult pozitivă decît negativă, veți 

prezenta mai întîi punctele negative și respectiv dacă evaluarea conține critici negative, veți 

prezenta inițial punctele pozitive. Tot aici veți include opinii  idei de îmbunătățire a articolului în 

termeni de : noi abordări, noi metode, cadru teoretic ,stil de expunere etc.  

d. Concluzii 

Concluziile de regulă sunt scurte și se conțin într-un singur alineat. Acestea includ aprecierea 

generală a textului , unele propuneri și momentele care necesită clarificare suplimentară sau 

expertiză specială. 

e. Referințe 

În cazul în care ați utilizat și alte surse pentru realizarea studiului critic acestea vor fi prezentate 

la sfârșitul textului dumneavoastră. Utilizarea altor surse este încurajată și apreciată pentru 

realizarea unei evaluări pertinente. 

f. Glosar de termeni cheie 

Termenii necunoscuți, neologisme de specialitate vor fi consultați în dicționarele de specialitate 

cu prezentarea echivalentului în 2 limbi de circulație internațională. 

 

 

 


