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Tema proiectului de cercetare ştiinţifică şi stadiul actual al
cunoaşterii

Se prezintă, pe 8-12 pagini (TNR diacritice la un rând şi jumătate) următoarele aspecte:
-

tema cercetării

-

motivaţia alegerii

-

actualitatea temei

-

necesitatea studierii temei

Se va face referire la stadiul cunoaşterii în materie, reflectat în: cărţi de specialitate (nu
cursuri sau manuale), articole din reviste ştiinţifice, documente oficiale etc., date şi
informaţii statistice actuale şi relevante, date empirice etc.
Se va ataşa lista bibliografică cuprinzând minim 50 titluri ce reflectă punctul de plecare al
doctorandului în abordarea temei. Aceste titluri trebuie să conţină cca. 50-70% titluri din
literatura străină (în funcţie de temă). De asemenea, dintre cele cca. 50 titluri, cel puţin
jumătate trebuie să fie reprezentate de articole din jurnale şi reviste din fluxul principal de
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publicaţii. Lista bibliografică se consideră parcursă deja în cea mai mare parte de către
doctorand la momentul prezentării proiectului de cercetare.
Pentru prezentarea bibliografiei se foloseşte următoarea formă:
Nume, prenume (prenume complet în cazul autoarelor sau iniţiala prenumelui în cazul
autorilor) (anul), “Titlu articol”, în revista Titlu revistă, nr. Revistă, p. 7
Nume, prenume (prenume complet în cazul autoarelor sau iniţiala prenumelui în cazul
autorilor) (anul), “Titlu carte”, Editura, localitatea, pp.3-13
Sursele de internet se admit numai cu indicarea clară a autorului, titlului lucrării şi a
adresei web complete (nu www.google.ro!).
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Obiectivele proiectului de cercetare ştiinţifică

- se vor prezenta obiectivele urmărite, respectiv direcţiile în care doctorandul doreşte să îşi
orienteze cercetarea;
- se vor prezenta rezultatele aşteptate: cu ce anume consideră doctorandul că poate contribui
la aprofundarea cunoaşterii temei; se va face referire distinctă la contribuţiile teoretice (noi
concepte, noi modele, noi aplicaţii ale unor concepte sau modele existente) şi la cele de
cercetare empirică;
- care sunt dificultăţile pe care le previzionează doctorandul în privinţa cercetării;
Această parte trebuie să cuprindă 3-5 pagini.
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Structura proiectului de cercetare ştiinţifică

Aici se va prezenta cuprinsul detaliat al cercetării, în cca. 2 pagini, după modelul următor (cu
titlu orientativ):

Introducere
Capitolul I. Titlu
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1.1. Titlu
1.1.1. Titlu
1.1.2. Titlu
1.2. Titlu
1.3. Titlu
1.4. Titlu
Capitolul II.
2.1
2.2.
2.3.
2.4
Capitolul III.
3.1.
3.2
3.3
3.4
Capitolul IV.
4.1.
4.2.
4.3
Concluzii
Recomandări de politică economică
Direcţii viitoare ale cercetării
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Metodologia cercetării

Se va prezenta pe cca. 2 pagini metodologia realizării cercetării, cu referire distinctă la
următoarele aspecte:
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-

analiza literaturii de specialitate

-

analiza de date statistice

-

modele economice, matematice, econometrice

-

analize ale legislaţiei

-

analize ale poziţiilor organismelor internaţionale

-

analize comparative

-

analize empirice

-

aplicarea de chestionare, sondaje, interviuri

-

simulări

-

indicatori propuşi etc.
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Valorificarea rezultatelor cercetării şi asigurarea vizibilităţii
acesteia

Se vor preciza clar şi expres modalităţile de valorificare a rezultatelor cercetării, prin:
-

rapoartele de cercetare;

-

participarea la conferinţe internaţionale (câte, când, unde);

-

publicarea de articole şi studii în reviste de specialitate (câte, când, unde);

-

publicarea a cel puţin unei lucrări ISI/BDI.

Standardul minim: 8 lucrări publicate în reviste recunoscute, dintre care una ISI/BDI, pe
parcursul întregului stagiu doctoral.
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Asumarea responsabilităţii

În acestă secţiune doctorandul îşi asumă expres respectarea strictă a deontologiei profesionale
a cercetătorului şi a eticii cercetării, angajându-se să evite atât plagiatul involuntar (greşeli de
citare) cât mai ales plagiatul voluntar (plagiatul pe web, de tip copy&paste, copierea
intenţionată de pasaje din diverse cărţi, articole, studii) . Se va prevedea protecţia datelor sau
informaţiilor cu care se intră în contact, dacă acestea sunt confidenţiale.
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RECOMANDĂRI:
-

revedeţi problemele de metodologie a cercetării, regulile de redactare, regulile de
citare

-

începeţi prin a studia manuale, cărţi de specialitate, ziare (Capital, Business Standard,
Ziarul financiar etc.), surse de internet (valabil pentru cei mai puţin familiarizaţi cu
tema!), apoi treceţi la articole şi studii

-

lucraţi temeinic la acest proiect. Dacă proiectul este bun, realizarea rapoartelor de
cercetare şi apoi a tezei vor fi mult uşurate.

-

Pentru

stil

vă

recomand

să

accesaţi:

http://web.itim-

cj.ro/~jalobean/Cursuri/CumScriem1Proiect.html
-

Pe forum mai găsiţi şi alte materiale postate de-a lungul anului, cu referire la
metodologia cercetării şi modul de redactare (MHRA Style Guide)
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