
Concursul de admitere la Școala Doctorală 

 STUDII LINGVISTICE ŞI LITERARE  

Secțiile: Lingvistică; Studii literare 

Concursul de admitere constă din două probe: proiectul de cercetare (scris) și interviu 

(oral). Principalul obiectiv al probelor de concurs constă în evaluarea capacității candidatului de 

a realiza o cercetare doctorală sub îndrumarea unei echipe de profesori și cercetători. 

Proba 1. Proiectul de cercetare reprezintă demersul privind investigația doctorală 

preconizată a candidatului la studiile de doctorat. (Anexa 1) 

Candadații vor înmăna comisiei de admitere, cu cel putin 5 zile înaintea interviului, un 

exemplar al proiectului de cercetare doctorală. 

Proiectele de cercetare vor fi evaluate prin note de la 1 la 10, de către fiecare membru al 

comisiei prezent la examenul de admitere, pe fișa de evaluare din anexă 2. Media obţinută se va 

exprima cu maximum două zecimale. 

Proba 2. Interviul are ca obiectiv determinarea capacității candidatului de a expune 

proiectul de cercetare, de a demonstra cunoașterea domeniului de cercetare și de a schița 

propriile contribuții la dezvoltarea temei de cercetare.  

În cadrul interviului candidații vor prezenta proiectul de cercetare doctorală și vor fi 

evaluați din punctul de vedere al cunoștințelor fundamentale teoretice și metodologice în 

domeniul lingvisticii române sau al literaturii române şi teoriei literare.  

Interviul, forma orală a concursului de admitere la studiile de doctorat,  secundează prima 

probă de concurs - proiectul de cercetare  în evaluarea capacității candidatului de a realiza o 

cercetare doctorală. 

Interviul cuprinde câteva etape distincte: 

1. Discuție științifică pe marginea proiectului de cercetare 

2. Dimensionarea teoretică  și metodologică a temei de cercetare (principalele 

școli/doctrine/concepte teoretice+metode de cercetare aplicabile pentru investigația 

proiectată) 

3. Adnotarea critică a unor lucrări fundamentale pentru domeniu şi pentru proiectul de 

cercetare (la discreția competitorului, conform Programei Şcolii Dpctorale) 

4.  Relevarea ipotezelor sau a cuvintelor-cheie ale studiului doctoral viitor (la discreția 

competitorului) 

5. Raportarea cercetării preconizate la spațiul științific național 



 

Pentru interviu, fiecare membru al comisiei de concurs acordă fiecărui candidat câte o 

notă întreagă, de la 1 la 10 (fișa de evaluare din anexă 3). Media obţinută la interviu se va 

exprima cu maximum două zecimale. 

 

   



Anexa 1. 

Proiectul de cercetare doctorală (de admitere) 
 al candidatului ____________________________________________________________ 

 Titlul proiectului de doctorat: _______________________________________________ 

 

1.  Actualitatea și principalul obiectiv al proiectului  

Recomandări: argumentați actualitea temei alese, prezentaţi principalele scopuri urmărite prin 

proiectul de cercetare şi faceţi un rezumat al felului în care credeţi – acum – că îl puteţi atinge. 

Scopul acestor precizări e de a ajuta comisia să decidă dacă tema prezintă interes sau nu. 

Prezentați argumentele (atitudinile) personale şi  motivele pentru care ați ales tema propusă. 
Volumul –  1-2 pag. 

 

2.  Cadrul teoretic  

Recomandări: schiţați fundamentul teoretic al proiectului, arătaţi evoluțiile în abordarea temei 

propuse, relevați contribuția preconizată în tratarea temei respective.  

 Volumul – pănă la 2-3 pag. 

 

3.  Metodologia  

Recomandări: prezentaţi metodele pe care le veţi utiliza, argumentați relevanța lor temei de 

cercetare. 

Volumul –  1-2 pag. 

 

4.  Planificare strategică a cercetării  

Recomandări: faceţi un plan pe trei ani (patru – în cazul studiilor cu frecvență redusă) ce ar viza 

principalele tipuri de activităţi pe care vi le propuneţi spre realizare, termenii preconizați, 
momentele organizatorice importante, participarea la cursuri etc.  

Volumul – 1-2 pag. 

 

5. Bibliografie parcursă şi orientativă 

Indicaţi minimum 10 surse fundamentale la tema de cercetare 

 

N.B.: numărul de pagini indicat pentru fiecare cerinţă în parte reprezintă standardul minim.  

Textul Proiectului va conţine cel puţin 5 pagini de text redactat de candidat, maxim 10 pagini.  

Norme obligatorii de (tehno)redactare:  

• font TNR, font size 12, justify, la 1,5 spațiere  

• Bibliografie: ordinea alfabetică a autorilor  

 

 

 



Anexa 2 

GRILĂ DE EVALUARE A PROIECTULUI DE CERCETARE 

Criterii de evaluare Punctaj 

(max. 10 puncte) 

1. Claritatea actualității și obiectivelor proiectului de cercetare. 

Motivarea alegerii temei de cercetare și relevanța acesteia pentru 

domeniul de cercetare 

2 

2. Stadiul actual al cunoaşterii, descrierea situaţiei în domeniul de 

cercetare 

2 

3. Relevanța metodelor de cercetare 2 

4. Etapizarea cercetării 2 

5. Relevanța și actualitatea surselor bibliografice de referință 

pentru domeniul de cercetare 

2 

TOTAL 10 

  

Anexa 3 

Interviul 

Aria tematică a interviului și criteriile de evaluare  Punctaj 

(max. 10 puncte) 

1. Prezentarea proiectului de cercetare
1
 1 

2. Fundamentele teoretice și metodologice ale domeniului 

respectiv: Lingvistică sau Studii literare 

3 

3. Autori, teorii şi lucrări consacrate (conform programei Şcolii 

Doctorale) 

3 

4. Coerența susținerii interviului: claritatea răspunsurilor, 

coerența ideilor, motivarea și argumentarea corectă a 

răspunsurilor formulate la întrebările puse de comisia de evlauare 

1 

5. Valoarea aplicativă şi raportarea cercetării la spaţiul ştiinţific 

naţional 

2 

TOTAL 10 

 
 

 

                                                           
1 prezentarea/cunoașterea aprofundată a domeniului de cercetare; identificarea/prezentarea coerentă a 

temei de cercetare; prezentarea/cunoașterea adecvată a metodologiei științifice utilizate; prezentarea unei 

bibliografii primare/fundamentale pentru tema aleasă 


