
RECOMANDĂRI PENTRU STRUCTURA PROIECTULUI ŞTIINŢIFIC 

 

Sesiunea septembrie 2019 
 

1. INFORMATII GENERALE 

 Titlul temei de cercetare doctorală 

 Doctorandul:  

 nume, prenume 

 facultatea absolvită, anul 

 date de contact: telefon, fax, e-mail 

 data admiterii la doctorat 

 Conducătorul (conducătorii) de doctorat: 

 nume, prenume 

 date de contact: telefon, fax, e-mail 

 

2. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII 

 Prezentarea stadiului actual al cunoaşterii în domeniul de cercetare abordat, în baza informaţiei 

existente în fluxul principal de publicaţii; referinţele bibliografice vor fi citate în text; 

 Justificarea alegerii temei, cu argumente concrete asupra importanţei pentru dezvoltarea stadiului 

actual al cunoaşterii 

 Punctarea contribuţiilor originale aduse de cercetarea doctorală. 

 

3. MODUL DE ORGANIZARE A CERCETĂRII DOCTORALE 

 Obiective urmărite 

 Metode şi tehnici de lucru utilizate. Modul de selecţie al loturilor de lucru, criterii de includere, 

respectiv excludere. Metode de prelucrare statistică. 

 Detalierea etapelor de lucru urmărite în derularea cercetării doctorale: definirea de activităţi 

concrete în raport de obiectivele stabilite, în corespondenţă cu un calendar care să facă posibilă 

încadrarea în timpul alocat programului de cercetare ştiinţifică  

 Măsuri prevăzute pentru respectarea normelor de bioetică în cercetarea doctorală (se va ataşa şi 

formularul de Consimţământ informat, pe care studenţii doctoranzi l-au pregătit în cadrul anului 

de studii aprofundate) 

 Programarea (estimativă) a susţinerii celor două rapoarte ştiinţifice (se recomandă susţinerea celor 

două rapoarte în anul 2 şi 3 al studiilor doctorale - cu menţiunea că, în cazuri excepţionale, se pot 

susţine cele două rapoarte la interval minim de o lună) 

 

4. MODUL DE VALORIFICARE A REZULTATELOR  

 Estimarea nivelului accesibil pentru diseminarea rezultatelor 

 Identificarea potenţialelor reviste din fluxul principal de publicaţii 

 

5. MODUL ÎN CARE REALIZAREA TEZEI DE DOCTORAT VA CONTRIBUI LA EVOLUŢIA 

PROFESIONALĂ A DOCTORANDULUI ŞI LA DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII COGNITIVE 

A ACESTUIA 

 

6. DIFICULTĂŢI PRECONIZATE, MODALITĂŢI DE SURMONTARE  

 

7. BIBLIOGRAFIE 

 

N.B.1. Pornind de la structura recomandată pentru redactarea proiectului, studentul-doctorand poate 

introduce, în situaţia în care consideră oportun, şi alte secţiuni.  

N.B.2. Proiectul va avea minimum 10 pagini (setare pagină: 3 cm stânga, 2 cm – dreapta, sus şi jos) şi va 

fi scris utilizând font TNR, 12 pts, la un rând, aliniat dreapta-stânga, cu diacritice. 


