
 APROBAT 

la şedinţa Consiliului Şcolii doctorale,USEFS, 

din 25.04.2019 (proces-verbal nr.7 ) 

                                                                                   Preşedinte              V. Jurat, dr., conf.univ. 

 

ŞCOALA DOCTORALĂ 

ORAR cursuri, semestrul II, anul de studii 2018-2019 

Data 

 
Ora Disciplina Profesorul 

 

 

 

29.05.19 

9.20-12.30 Metodologia cercetării ştiinţifice în cultura 

fizică 

Budevici-Puiu Anatolie, 

dr., prof.univ. 

14.00-15.20 

 

Managementul proiectelor Budevici - Puiu Liliana, 

dr.,conf. univ. 

15.30-17.45 Biomecanica analitică  Dorgan Viorel, dr. hab., 

prof.univ.    

 

 

 

30.05.19 

9.20-12.30 Managementul proiectelor Budevici - Puiu Liliana, 

dr.,conf. univ. 

14.00-15.20 Metodologia cercetării ştiinţifice în cultura 

fizică 

 Budevici-Puiu Anatolie,dr., 

prof.univ. 

15.30-17.45 Biomecanica analitică  Dorgan Viorel, dr. hab., 

prof.univ.    

 

 

 

31.05.19 

9.20-10.50 Metodologia cercetării ştiinţifice în cultura 

fizică 

 Budevici-Puiu Anatolie,dr., 

prof.univ. 

11.00-12.30 Managementul proiectelor  Budevici-Puiu Liliana,dr., 

conf.univ. 

14.00-18.20 Proiect de cercetare ştiinţifică Conducătorii de doctorat  

11.09.19 

9.20-12.30 Metodologia cercetării ştiinţifice în cultura 

fizică 

Budevici-Puiu Anatolie, 

dr., prof.univ. 

14.00-15.20 Managementul proiectelor Budevici - Puiu Liliana, 

dr.,conf. univ. 

15.30-17.45 Metrologie şi control pedagogic Arsene Igor, dr., conf.uni 

12.09.19 

9.20-10.50 Metodologia cercetării ştiinţifice în cultura 

fizică 

 Budevici-Puiu Anatolie,dr., 

prof.univ. 

11.00-13.00 Metrologie şi control pedagogic Arsene Igor, dr., conf.uni 

14.00-18.20 Proiect de cercetare ştiinţifică Conducătorii de doctorat  

13.09.19 

9.20-10.50 Metodologia cercetării ştiinţifice în cultura 

fizică 

 Budevici-Puiu Anatolie,dr., 

prof.univ. 

11.00-12.30 Managementul proiectelor Budevici - Puiu Liliana, 

dr.,conf. univ. 

14.00-18.20 Proiect de cercetare ştiinţifică Conducătorii de doctorat  

    

Notă: 

- Disciplinele „Metrologie şi control pedagogic” şi” Biomecanica analitică” formează un modul  

- Susţinerea examenelor:                                04.– 18.10.2019 

-  Susţinerea proiectului ştiinţific :                 14. – 18.10.2019 
 

 



Orarul sesiunii de examinare , semestrul II, 

 anul de studii 2018-2019 

 
 

nr. 

crt. 

 

Disciplinele 

 

Data susţinerii 

 

Responsabili 

1. 
 

Metodologia cercetării ştiinţifice 

în cultura fizică 

 

 04.10.2019 

 

Budevici-Puiu Anatolie,dr., 

prof.univ. 

 2. 

 

Metrologie şi control pedagogi  / 

Biomecanica analitică 

11.10.2019  

Arsene Igor, dr., conf.univ. /  

Dorgan Viorel, dr. hab., prof.univ.    

3. 

 

Managementul proiectelor 

18.10.2019  

Budevici - Puiu Liliana, 

dr.,conf. univ 

 

 

4. 

 

Proiect de cercetare ştiinţifică 

(conform modelului de mai 

jos:proces verbal și foaia titlu) 

 

14. – 18.10.2019 Conducătorii de doctorat, membrii 

comisiei de îndrumare  

 

 

 

Director Şcoala doctorală                                                     Jurat Valeriu,dr.,conf.univ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCES VERBAL 

al susţinerii proiectului științific 

din ______________ 
 

I. Date generale 

 Nume, prenume________________________________________________________________ 

Forma de învățământ ____________________________________________________________ 

 Specialitatea: 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie 

Data susţinerii proiectului:_______________________________________________________ 

Titlul tezei de doctorat:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Membrii comisiei de îndrumare:1.________________________________________________ 

 2._________________________________________________ 

                                                    3._________________________________________________ 

 

II. Conţinutul proiectului de cercetare ştiinţifică (6-8 pagini) 

 

Nr. 

crt. 

Conţinutul proiectului CREDITE 

planificate acordate 

1. Scopul şi obiectivele de cercetare 2  

2. Prezentarea succintă a stadiului actual al cercetării ştiinţifice 

şi bibliografia selectivă propusă pentru tema aleasă 

3  

3. Metodologia de cercetare propusă, inclusiv disponibilitatea 

datelor cercetării 

2  

4. Ipoteza / ipotezele de lucru 1  

5. Rezultatele ştiinţifice potenţiale estimate a fi obţinute 2  

 Total credite 10  

 

 

Susţinerea proiectului de cercetare ştiinţifică 

Proiectul de cercetare ştiinţifică este susţinut în faţa comisiei de îndrumare şi a 

conducătorului ştiinţific, care apreciază viabilitatea sa şi decide dacă studentul-doctorand poate 

continua cu programul de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu proiectul prezentat. 

 Punctajul de promovare a proiectului este de 10 ECTS. În cazul obţinerii unui punctaj 

mai mic de 10 ECTS, va fi organizată o susţinere repetată a proiectului. Dacă şi la a doua 

susţinere se obţine un punctaj mai mic, doctorandul va fi exmatriculat. 

 

 

Rezultatul susţinerii (admis/respins): _____________________________________________ 

 

Conducătorul de doctorat ________________________________________________________ 

 

 



 

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPOORT 

ȘCOALA DOCTORALĂ 

 

 

 

PROIECT ȘTIINȚIFIC 

 

Tema: 

 

 

 

Doctorand 

 

Conducător  de  doctorat 

 

 

 

 

 

CHIȘINĂU - 2019 


