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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. Cerințele sunt prezentate în anexa 1. 

Candadații vor înmăna comisiei de admitere înaintea intreviului cu cel putin 5 zile 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 colocviul de admitere, pe fișa de evaluare din anexă 2. Media obţinută la 

interviu se va exprima cu maximum două zecimale. 

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

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

propriile contribuții în dezvoltarea temei de cercetare.  

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

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

domeniul de studii doctorale.  

Interviul se poate desfășura și online (la distanță), cu acordul Consiliului școlii doctorale. 

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

notă întreagă, de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei prezent la colocviul de admitere, 

pe 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 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 (atitudinele) personale şi  motivele pentru care a-ți ales tema propusă. 
Volumul –  1-2 pag. 

 

2.  Cadrul teoretic  

Recomandări: schiţă a fundamentului teoretic al proiectului, arătaţi cât s-a evoluat în abordarea 

temei propuse, ce literatură există şi ce noutăţi aţi putea aduce prin teză. Arătaţi dacă tema se 

încadrează în preocupările conducătorului de doctorat. 

 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 cufrevență redusă) cu 

principalele tipuri de activităţi pe care vă propuneţi să le desfăşuraţi, termenii preconizați, 

momentele organizatorice importante, participarea la cursuri etc.  

Volumul – 1-2 pag. 

 

5. Bibliografie parcursă şi orientativă 

Minim – 10 surse 

 

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

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

Norme obligatorii de (tehno)redactare:  

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

• Bibliografie: ordinea alfabetică a autorilor  

 

 

 



Anexa 2 

GRILĂ EVALUARE PROIECT INDIVIDUAL DE CANDIDATURĂ 

Criterii de evaluare Punctaj 

(max. 10 puncte) 

1. Claritatea actualității și obiectivelor proiectului individual de 

candidatură. 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 

Criterii interviu 

Criterii de evaluare Punctaj 

(max. 10 puncte) 

1. Prezentarea proiectului de cercetare1 2 

2. Cunoașterea fundamentelor teoretice și metodologice în 

domeniul de studii doctorale 

3 

3. Potențialul de aprofundare/avansare a cunoașterii în domeniul 

ales 

2 

4. Coerența susținerii interviului: claritatea răspunsurilor, coerența 

ideilor, motivarea și argumentarea corectă a răspunsurilor 

formulate la întrebările puse de comisia de evlauare 

3 

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 


