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Structura curs

• Studiile universitare de doctorat

• Resurse documentare – 15.10.02

• Publicatii stiintifice Unde, ce si cum publicam?

• Metodologia cercetarii stiintifice

• Proiectul de cercetare



Studiile universitare de doctorat

• formarea, prin cercetare, pentru cercetare-
dezvoltare şi inovare 

• experienţă profesională de cercetare, finalizată, 
după susţinerea tezei de doctorat, prin acordarea 
titlului de doctor. 

• permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din 
Cadrul european al calificărilor pentru învăţare pe 
tot parcursul vieţii (EQF) şi din Cadrul Naţional al 
Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS)



Scoala doctorala interdisciplinara a
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

Domenii de doctorat

- calculatoare și tehnologia 

informației

- inginerie industrială

- inginerie mecanică

- inginerie și management

- ingineria materialelor

- medicina

- matematica

- istorie

- drept

- filologie

- teatru și artele spectacolului

- teologie

- cibernetică și statistică

- finanțe

- economie

- management



Competenţe asigurate de programele 
de studii universitare de doctorat 

Source: World Economic Forum

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/


Competenţe asigurate de programele 
de studii universitare de doctorat 

(Codul studiilor universitare de doctorat)

Competenţe profesionale:

• utilizarea şi aplicarea de cunoştinţe avansate în domeniu;

• identificarea, formularea şi soluţionarea problematicii de cercetare;

• utilizarea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată;

• aplicarea cunoştinţelor privind managementul proiectelor de cercetare;

• utilizarea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare;

• cunoaşterea şi utilizarea metodologiei cercetării ştiinţifice în investigarea şi 
soluţionarea problematicii analizate şi în elaborarea şi valorificarea lucrărilor ştiinţifice;

• stăpânirea de abilităţi lingvistice şi utilizarea la nivel academic a unei limbi străine de 
circulaţie internaţională, necesare documentării şi elaborării de lucrări ştiinţifice;

• înţelegerea şi aplicarea principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice în domeniul 
respectiv

• descoperirea independentă a unui ansamblu de relaţii abstracte între elemente, 
situaţii şi fenomene investigate



Competenţe asigurate de programele 
de studii universitare de doctorat 

Competenţe transversale

• dezvoltarea unor proiecte centrate pe creativitate

• asumarea responsabilităţii şi capacitatea de organizare şi conducere a activităţii grupurilor profesionale, de 
cercetare ştiinţifică sau a unor instituţii;

• iniţierea şi dezvoltarea inovatoare de proiecte teoretice şi practice complexe;

• conceperea şi realizarea de cercetări originale, fundamentate pe metode avansate care conduc la dezvoltarea 
cunoaşterii ştiinţifice, tehnologice şi/sau a metodologiilor de cercetare;

• evaluarea critic-constructivă a proiectelor şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice, aprecierea stadiului cunoaşterii 
teoretice şi metodologice; identificarea priorităţilor de cunoaştere şi aplicative ale domeniului;

• selecţia şi aplicarea de principii, teorii şi metode avansate de cunoaştere, transfer de metode dintr-un 
domeniu într-altul, abordări interdisciplinare pentru a rezolva probleme teoretice şi practice, noi şi complexe;

• cunoaşterea sistematică, avansată a conceptelor, a metodelor de cercetare, a controverselor şi a noilor 
ipoteze specifice domeniului; comunicarea cu specialişti din domenii conexe;

• aplicarea la nivel superior a tehnologiei informaţiei şi comunicării în mod interactiv;

• utilizarea de cunoştinţe privind managementul carierei, precum şi însuşirea de tehnici privind căutarea unui 
loc de muncă şi de creare de locuri de muncă pentru alţii;

• adaptarea şi adecvarea la context a cunoştinţelor privind managementul riscului, crizei şi al eşecului;

• integrarea cunoştinţelor privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;

• elaborarea de strategii  privind antreprenoriatul economic, tehnologic şi social.



Programul de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate

• instrument pentru îmbogăţirea cunoştinţelor 
studentului-doctorand şi serveşte la derularea 
în bune condiţii a programului individual de 
cercetare ştiinţifică şi pentru dobândirea de 
competenţe avansate specifice ciclului de 
studii universitare de doctorat

• 3, 5 discipline in functie de domeniu

• prelegeri, aplicatii combinate cu studiu
individual



Programul individual de cercetare 
ştiinţifică/creaţie artistică

Min 3 expuneri orale în faţa conducătorului de doctorat 
şi a comisiei de îndrumare:

• în anul I al studiilor universitare de doctorat, 
studentul-doctorand prezintă proiectul de cercetare 
ştiinţifică în vederea realizării tezei de doctorat. 
Acceptarea proiectului de cercetare ştiinţifică 
înseamnă aprobarea temei lucrării de doctorat

• în anii II şi III, studentul-doctorand prezintă câte un 
raport de cercetare despre progresul său în 
cercetarea ştiinţifică şi rezultatele acestei activităţi.



Model structura de proiect de 
cercetare - admitere

1. Tema propusă pentru programul de cercetare ştiinţifică; 
2. Prezentarea succintă a stadiului actual al cercetării ştiinţifice şi bibliografia 
reprezentativă; 
3. Analiză critică a stadiului actual şi identificarea „nişei” de cercetare, în care 
candidatul îşi propune să aducă contribuţii;
4. Obiectivele de cercetare propuse;
5. Metodologia de cercetare propusă;
6. Contribuţii şi preocupări ale candidatului pentru tema propusă, măsura în 
care estimează că va reuşi realizarea cercetărilor şi a obiectivelor propuse, 
managementul riscului;
7. Rezultatele ştiinţifice estimate ale cercetării, relevanţa lor în raport cu 
cercetările anterioare şi adecvanţa cu cerinţele mediului socio – economic şi al 
creaţiei artistice; 
8. Valorificarea rezultatelor cercetării de doctorat prin studii, articole, 
comunicări, publicaţii, brevete etc. 



Planul de cercetare
Metodologia cercetarii stiintifice

• Tema de doctorat
• Motivatia alegerii temei de cercetare 
• Prezentare foarte succinta a teoriei/teoriilor din care deriva ideea care sta la baza 

temei (din care derivă obiectivele de cercetare/intrebarile de cercetare/ipotezele 
cercetării) 

• Specificarea problemei de cercetare/Intrebarile de cercetare/Obiectivele de 
cercetare

• Specificarea ipotezelor (daca este cazul)
• Definirea operațională a conceptelor 
• Specificarea metodei/metodelor de cercetare si motivarea alegerii acestora 
• Schema operațională (dacă este cazul)
• Construcția instrumentelor de cercetare 
• Descrierea universului populației și a eșantionului 
• Proceduri de prelucrare a datelor
• Proceduri de analiza a datelor 
• Proiecții referitoare la diseminarea rezultatelor
• Bugetul de timp pe perioada ramasa pana la finalizarea studiilor de doctorat. 

Acesta va fi detaliat pe etape ale cercetarii (conform modelelor prezentare la 
cursuri - exemplu: diagrama Gantt).



Teza de doctorat

• teza de doctorat trebuie să fie rezultatul 
activităţii proprii de cercetare ştiinţifică şi să 
conţină rezultate originale în domeniul 
cunoaşterii ştiinţifice

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE 
DOCTORAT IN UNIVERSITATEA „LUCIAN  BLAGA”  din SIBIU

% Contributie proprie

MODEL TEZA DE DOCTORAT, APROBAT DE SENATUL ULBS

http://doctorate.ulbsibiu.ro/documente.php

http://doctorate.ulbsibiu.ro/documente.php


Cursuri sem 1



Examene semestrul 1

• Examinarea se face pe baza de proiect
(recomandabil) de catre titularul de disciplina

• Studentul doctorand primeste un calificativ pe
formularul Adeverinţă de participare

• Studentul doctorand ii prezinta conducatorului de 
doctorat proiectul si modul in care a decurs
evaluarea

• Formularul Adeverinţă de participare semnat de 
titularul de disciplina si conducatorul de doctorat
este transmis de catre doctorand la biroul
doctorate



Cursuri, prezentari, workshop-uri
Urmariti site: cercetare.ulbsibiu.ro 



ACCES ANELIS PLUS

• Resurse abonate: 27 baze de date, dintre care două platforme 
bibliometrice (Web of Science şi SCOPUS)

• http://bcu.ulbsibiu.ro/bazededate.html

• Resursele disponibile per instituţie (89 de membri ANELIS PLUS) se pot 
vedea la adresa:http://www.anelisplus.ro/?page_id=68

 Accesul pe baza IP-urilor calculatoarelor:

▪ http://www.anelisplus.ro/

▪ din lista cu siglele bazelor de date se selectează una dintre ele

▪ din textul cu descrierea bazei respective, se dă click pe Acces la resursă

 Accesul Mobile: la adresa : http://www.anelisplus.ro/?page_id=64 este 
descrisă procedura de obţinere a celor două conturi necesare (un cont
pentru produsele EBSCO, alt cont pentru celelalte resurse)

 Resurse ULB Sibiu:

http://bcu.ulbsibiu.ro/bazededate.html
http://www.anelisplus.ro/?page_id=68
http://www.anelisplus.ro/
https://www.reaxys.com/
http://www.anelisplus.ro/?page_id=64








•Integrarea in centre / colective de cercetare

• Instruire, formare. 

• Studii universitare avansate

• Training în autorat ştiinţific

• Prelegeri / workshopuri

• Proiecte de cercetare naţionale / internaţionale

• Competitii cercetare

Activitate doctoranzi



Proiect HPI:

- mobilitati: informare, conferinte: 2500 EURO / an

- Proiecte Cercetare. Obiectiv: Publicare Lucrari BDI / WoS: Q3, 4

- Suport administrativ: materiale, reactivi...



Centre de cercetare ştiinţifică



Reviste BDI 
ULBS



24



Conferinte


