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Programul de cercetare ştiinţifică 

 

(1) Programul de cercetare ştiinţifică are o durată de 4 semestre şi este organizat în domeniul 

ştiinţelor politice/ ştiinţelor administrative/sociologiei/ ştiinţelor comunicării/ 

management. 

(2) Cercetarea ştiinţifică se bazează pe metode cantitative şi calitative, agreate de comunitatea 

ştiinţifică din domeniul fundamental de doctorat. 

 

1. Date personale ale studentului-doctorand: 

 

2. Date referitoare la forma de învăţământ pe care o urmează doctorandul: 

 

3. Date referitoare la programul de doctorat: 

 

 

 

1.1. Nume:                 

1.2. Prenume:              

1.3. An naştere:        

Date de contact  

1.4. Adresa: 

 

1.5. Telefon:       

1.6. E-Mail:        

1.7. Studii universitare absolvite        

1.8. Studii postuniversitare 

absolvite 

        

2.1.  Forma de învăţământ: (ZI/ 

IFR) 

 

3.1. Anul in care a fost admis la  

        doctorat: 

  

 3.2. Domeniul  de doctorat:   

3.5. Conducătorul de doctorat:   

       3.5.1. Nume:            

       3.5.2. Prenume:         

 3.6. Denumirea instituţiei        

organizatoare de doctorat în 

cotutela: (dacă este cazul)        

  

       

    3.7. Coordonatorul de doctorat 

în cotutela: (dacă este cazul) 
      

       3.7.1. Nume:                  

       3.7.2. Prenume:              
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4.Titlul tezei de doctorat:     

                                                                                                                                                           

 

 

   5. Comisia de îndrumare a studentului-doctorand:    

 

Conducător de doctorat  

Membru 1 comisia de îndrumare  

Membru 2 comisia de îndrumare  

Membru 3 comisia de îndrumare  

Membru 4 comisia de îndrumare  

Membru 5 comisia de îndrumare  

 

 6.  Programarea rapoartelor de cercetare ştiinţifică 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea rapoartelor  de cercetare 

ştiinţifică 

Sesiunea 

 

 

1 

 

 

  

 

 

2 

 

 

  

 

 

3 

 

 

  

 

               

DATA:  

     Director CSUD  

   (al institutiei organizatoare de doctorat) 

  Nume, prenume: CORBU, NICOLETA 

  Semnătura                                                      Conducător/ Conducătoare de doctorat,   

                              Nume, prenume:  

                                Semnătura: 

 

                        
                                                         

 Student-doctorand, 

 Nume, prenume:  

                                                                                                           Semnatura
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ANEXA 1 

 

Se va anexa proiectul de cercetare doctorală elaborat după următoarea structură: 

 

1. Pagina de titlu 

Pagina de titlu va cuprinde: 

- Denumirea documentului „Proiect de cercetare doctorală” 

- Titlul temei doctorale (la admitere) 

- Titlul actualizat al temei (dacă a fost modificat între timp) 

- Numele doctorandului 

- Titlul științific și numele conducătorului de doctorat 

- Data depunerii 

 

2. Cuprins 

 - Va cuprinde toate secțiunile menționate mai jos. 

 

3. Dezvoltare personală academică 

- În această secțiune se vor include toate activitățile desfășurate de doctorand, în anul scurs 

de la admitere, pentru dezvoltarea cunoștințelor teoretice și a competențelor necesare realizării 

temei propuse: cursuri, training-uri, conferințe, publicații, vizite de studiu, studiu individual 

sistematic al anumitor subiecte de interes specializat etc. 

- Vor fi menționate atât activități efectuate din inițiativa personală, cât și cele organizate de 

Școala Doctorală. 

- Activitățile vor fi descrise sumar, dar incluzându-se toate datele relevante ale 

publicațiilor, conferințelor etc. urmându-se stilul APA de raportare. 

- Referitor la lucrările care nu au fost încă publicate, se vor menționa următoarele aspecte: 

- În proces/Intenție de publicare (Da/Nu) 

- Daca DA: 

- Titlul (eventual provizoriu) sub care se intenționează publicarea. 

- Revista (revistele) la care se intenționează publicarea. 

- Stadiul în care se afla procesul de publicare (redactare, articol trimis, în faza de 

revizuire, acceptat, respins). 

 

4. Progresul cercetării 

- Se prezintă aspectele sensibile sub aspect etic ridicate de desfășurarea cercetării. 

- Se descriu modalitățile de gestionare a fiecăreia dintre problemele etice semnalate. 
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- Se menționează eventuale dificultăți apărute în investigarea teoretică, metodologică și/sau 

empirică a temei (spre exemplu, surse bibliografice inaccesibile gratuit, schimbarea contextelor 

de cercetare, lipsa de disponibilitate a subiecților vizați etc.). 

 

5. Prezentarea proiectului de cercetare 

 

5.1. Rezumat [între 350 și 500 de cuvinte] 

 Abstract 

5.2. Cuvinte cheie [între 4 și 10 cuvinte cheie] 

 Keywords 

5.3. Argumentarea [între 1000 și 1500 de cuvinte] 

5.3.1. Relevanță teoretică 

5.3.2. Relevanță aplicativă 

5.4. Stadiul actual al domeniului de cercetare [între 1500 și 2500 de cuvinte] 

5.5. Design-ul cercetării [între 1000 și 1500 de cuvinte] 

5.5.1. Obiectivele cercetării 

5.5.2. Întrebările cercetării 

5.5.3. Detalii metodologice (detalii legate de metodă(e), instrument(e), eșantion etc.) 

5.5.4. Contribuții prezumate 

5.6. Referințe bibliografice 

5.7. Organizarea cercetării [între 400 și 700 de cuvinte] 

5.7.1. Planificarea celor trei rapoarte de cercetare 

5.7.2. Riscuri și măsuri vizate 


