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Nr. A

Cu privire la competiţia proiectelor
stiintifice

în conform itate cu prevederile R egulam entului privind organizarea studiilor
superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin H otărârea G uvernului nr. 1007 din
10.12.2014, art.120, M etodologiei de desfăşurare a com petiţiei p ro iectelo r ştiinţifice
pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat, aprobată prin O rdinul
M inisterului Educaţiei nr. 86 din 08.02.2016, scrisorii M inisterului E ducaţiei,C ulturii şi
C ercetării nr. 04/2-09/235 din 21.01.2021, M etodologiei de desfaşurare a com petiţiei
proiectelor ştiinţifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat,
aprobata la Şedinţa C onsiliului Ş tiinţific U SEFS din 25.03.2016, proces-verbal nr.6,
em it urm ătoarea:
D ISPO ZIŢIE
1.
A organiza com petiţia p roiectelor ştiinţifice în cadrul Şcolii doctorale în
perioada 01 februarie -05 m artie 2021;
2.
Pentru participarea la concursul proiectelor ştiin ţifice în cadrul Şcolii
doctorale U SEFS, conducătorii de doctorat vor prezenta Consiliului Şcolii doctorale până la
data de 05 m artie 2021 unul sau mai multe proiecte ştiinţifice, în funcţie de numărul de locuri
vacante
pentru studenţi-doctoranzi în anul de studii 2021-2022,
care vor conţine
urm ătoarele inform aţii (anexe): .
- curriculum vitae (E uropass);
- copia certificatului de abilitare;
- lista lucrărilor ştiinţifice pentru ultim ii 5 ani de activitate ştiinţifico-didactică;
- lista studenţilor-doctoranzi cu tem e ale tezelor de doctorat valabile la data
depunerii proiectului, dar care nu au susţinut teza de doctorat, anul în m atriculării,
specialitatea şi lista tem elor de cercetare pentru flecare student-doctorand (F orm ular 1
a);

- lista studenţilor-doctoranzi cu tezele de doctor susţinute, tem atica tezei, anul
înm atriculării şi anul susţinerii (Form ular 1 b);

- lista şi num ărul de granturi doctorale solicitate (Form ular 2);
- tem ele de doctorat pentru fiecare grant doctoral individual solicitat sau pentru un
set de granturi doctorale solicitate, sub form a descrierii proiectului ştiinţific în care vor
fi im plicaţi studenţii-doctoranzi (Form ular 3); proiectul ştiinţific poate fi parte a unui
proiect de cercetare pe care conducătorul de doctorat îl are în derulare;
3.
A prezenta M inisterului, E ducaţiei C ulturii şi C ercetării dosarele de
participare la com petiţia naţională de repartizare a granturilor doctorale pe suport hârtie
şi în variantă electronică până la 21 m artie 2021;
4.
Responsabil de îndeplinirea prezentei dispoziţii se desemnează dl. V. Jurat,
directorul Şcolii doctorale.

Prorector pentru activitatea ştiinţifică,
dezvoltarea academică şi calitatea studiilor

Directorul Şcolii doctorale

. Buftea, dr.hab., prof. univ.

Formular 1
a. Lista studenţilor-doctoranzi cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data depunerii
proiectului
Nr.
crt.

Nume,
prenume
conducător de
doctorat

Nume,
prenume
studentdoctorand

Anul
înmatriculării

Forma de
studii
(cu frecvenţă/
frecvenţă
redusă)

Tema de
cercetare,
specialitatea

b. Lista studenţilor doctoranzi cu tezele de doctorat susţinute
Nr.
crt.

Nume,
prenume
conducător de
doctorat

Nume,
prenume
studentdoctorand

Anul
înmatriculării

Anul susţinerii

Tema tezei de
doctorat

Formularul 2
Nr.

Domeniu ştiinţific

Program de
doctorat

crt.

Nume, prenume
conducător de
doctorat

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

1.

Ştiinţe sociale şi
economice

Educaţie fizică,
sport, kinetoterapie
şi recreaţie

Titlu proiect

Formularul 3
Propunere de proiect ştiinţific
Şcoala doctorală: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică si Sport
1.1

Nume, prenume conducător de doctorat

2.1

Nume, prenume conducător de doctorat în
cotutelă
Dacă e cazul

2.2

Domeniul ştiinţific, specialitatea pentru
care conducătorul de doctorat în cotutelă a
obţinut dreptul de coordonare a tezelor de
doctorat

2.3

Instituţia organizatoare de studii de doctorat
în cotutelă

3.1

Titlul proiect ştiinţific

Rezumatul proiectului ştiinţific
(aprox.1000-1500 caractere), care să includă:

a)
b)
c)
d)
e)

Durata proiectului
Importanţa şi relevanţa temei
Obiectivele generale
Obiectivul specific
Rezultate scontate

