
A P R O BA T ,  
la §edin{a Consiliului §tiintific 

USEFS din 25.03.2016  
(proces-verbal  nr. 10 )

PRE§ED1NTE '  ?

M e to d o l o g i a  de  d es fa§u rare  a c o m p ct i t i c i  p r o iec te lo r  §t i in{if ice  pentru  

r e p a r t i z a r c a  g r a n t u r i l o r  d o c t o r a le  de la buge tu l  de stat

1. Prezenta m etodologie a fost claborata in baza art. 120 al Regulam entului privind 

organizarca studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin H otarirea G uvernului 

nr. 1007 din 10.12.2014; a O rdinului M inisterului Educapei nr. 86 din 08.02.2016 cu privire la 

aprobarea M etodologiei de desfa§urare a com petijiei proiectelor §tiintifice pentru repartizarea 

granturilor doctorale de la bugetul de stat.

2. Finan^area de la bugetul de stat a program elor de doctorat se realizeaza prin granturi 

doctorale m ultianuale, ре о durata standard a studiilor superioare de doctorat de m inim um  3 ani.

3. Grantul doctoral include bursa individuals §i costurile pentru programul de studii 

avansate §i pentru programul de cercetare sau create artistica.

4. A nual, $coala doctorala USEFS scoate la concurs un num ar de granturi doctorale. 

respectindu - se cond ipa finanfarii m ultianuale.

5. Competitia proiectelor §tiin^iflce de repartizare a granturilor doctorale se desfa^oara intr- 

o prima etapa intre conducatorii de doctorat ai $colii doctorale.

6. La acest concurs pot participa cu unul sau mai m ulte proiecte §tiin\iПсе, in func{ie de 

num arul studenplor-doctoranzi a flap in coordonare, doar conducatorii de doctorat care intrunesc 

criteriile de eligibilitate prevazute in Regulam entul privind organizarea stud iilo r superioare de 

doctorat, ciclul III. aprobat prin H otarirea G uvernului nr. 1007 din 10.12.2014.

7. Pentru participarea la concursul proiectelor §tiinpfice in cadrul $colii doctorale USEFS, 

conducatorii de doctorat prezinta Consiliului §colii doctorale propuneri de proiecte care vor 

confine cel pujin urm atoarele inform a|ii:

a. curriculum  vitae (Europass);

b. copia certificatului de abi litare;
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c. curriculum vitae (Europass);

d. copia certificatului de abilitare;

e. lista lucrarilor §tiin^ifice pentru ultimii 10 ani de activitate §tiintifico-didactica;

f. lista studenilor-doctoranzi cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data depunerii 

proiectului, dar care nu au sus^inut teza de doctorat, anul inmatricularii, specialitatea §i lista 

temelor de cercetare pentru fiecare student-doctorand (Formular l a);

g. lista studenilor-doctoranzi cu tezele de doctor sus^inute, tematica tezei, anul 

lnmatricularii §i anul sus^inerii (Formular l b);

h. lista §i numarul de granturi doctorale solicitate (Formular 2);

i. temele de doctorat pentru fiecare grant doctoral individual solicitat sau pentru un set de 

granturi doctorale solicitate, sub forma descrierii proiectului §tiin^ific in care vor fi implica^i 

studen^ii-doctoranzi (Formular 3); proiectul §tiin^ific poate fi parte a unui proiect de cercetare pe 

care conducatorul de doctorat il are in derulare.

8. Conducatorii de doctorat vor fi admi§i la competi^ia proiectelor §tiin^ifice pentru 

repartizarea granturilor doctorale numai in rezultatul confirmarii disponibilita^ii de coordonare a 

tezelor de doctorat, ca urmare a procesului de validare a dosarelor de participare, prin care se va 

verifica atit gradul de corespundere a dosarului, proiectului/telor §tiin^ific/e rigorilor inaintate, 

cit §i:

a. de^inerea §i valabilitatea certificatului de abilitare;

b. numarul de doctoranzi afla^i in coordonare;

c. corespondent dintre tema de doctorat §i programele de doctorat ale §colilor doctorale, 

precum §i domeniul pentru care conducatorul de doctorat a fost abilitat;

d. corespondent dintre propunerile de proiecte §i aria de interes §tiin^ific al conducatorului 

de doctorat, reflectat in lista lucrarilor §tiin^ifice.

9. In urma evaluarii capacita^ii institutional; a rezultatelor concursului; a calita^ii 

propunerilor de proiecte §i disponibilita^ii conducatorului de doctorat de a coordona numarul de 

teze solicitate; a corespondent dintre propunerile de proiecte §i aria de interes §tiin^ific al 

conducatorului, reflectata in lista publica^iilor §tiin^ifice; a ratei de sus^inere a tezelor de doctorat 

per conducator §i in acord cu strategia de cercetare a institu^iei, Consiliul §tiin^ific decide 

numarul de granturi doctorale solicitate in baza propunerilor de proiecte cu care se va inscrie la 

competi^ia na^ionala a proiectelor §tiin^ifice intre §colile doctorale pentru repartizarea 

granturilor doctorale.
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10. Pentru repartizarea granturilor doctorale catre conducatorii de doctorat pentru domeniu 

§tiin^ific autorizat, pentru care §coala doctorala a ob^inut granturi doctorale, Consiliul §colii 

doctorale utilizeaza criterii aprobate de Consiliul §tiin^ific al USEFS, conforme cu bunele 

practici international.

11. Repartizarea granturilor doctorale catre conducatorii de doctorat se realizeaza in 

conformitate cu Metodologia institu^ionala de repartizare a granturilor in cadrul §colii doctorale 

§i aprobata de Consiliul §tiin^ific al USEFS.

12. M etodologia va intra in vigoare la data aprobarii acesteia de catre Consiliul 

§tiin^ific al USEFS.

3



a. Lista studenjilor-doctoranzi cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data

depunerii proiectului

Formular 1

Nr.

crt.

Nume, 

prenume 

conducator de

Nume, prenume 

student- doctorand

Anul

inmatricularii

Forma de studii 

(cu frecven^a/ 

frecven^a redusa)

Tema de 

cercetare §i 

specialitatea

b. Lista studenjilor-doctoranzi cu tezele de doctorat susjinute

Nr.

crt.

Nume, prenume 

conducator de

Nume, prenume 

student- doctorand

Anul

inmatricularii

Anul sus^inerii Tema tezei de 

doctorat

Formular 2

Lista §i numarul de granturi doctorale soli citate

Nr.

crt.

Domeniu

§tiin^ific

Program de doctorat Nume, prenume 

conducator de doctorat

Titlu proiect

§coala doctorala
1
2

3

5
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Formular 3

Propunere de proiect/e §tiin|:ific/e

§coala doctorala

1.1. Nume, prenume conducator de doctorat

2.1. Nume prenume conducator de doctorat in 

cotutela

Daca e cazul

2.2. Domeniul §tiin^ific, specialitatea pentru 

care conducatorul de doctorat in cotutela a 

ob^inut dreptul de coordonare a tezelor de 

doctorat

2.3. Institute organizatoare de studii de 

doctorat in cotutela

3.1. Titlul proiect §tiin^ific Rezumatul proiectului §tiin^ific (aprox. 

1000 - 1500 caractere), care sa includa: 

a. durata proiectului; 

b. im portan t §i re levan t temei; 

c. obiectivele generale;

d. obiectivul specific;

e. rezultatele scontate.
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