STANDARDE DE ELABORARE A RAPORTELOR
PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ
A DOCTORANDULUI
La sfârşitul fiecărui an de studii, studenţii-doctoranzi vor susţine în faţa conducătorului
de docotorat şi a membrilor Comisiei de îndrumare un raport pentru activitate ştiinţifică, care va
conţine o sinteză (dare de seamă) a activităţii ştiinţifice legate de elaborarea tezei de doctorat.
În baza acestui raport, Comisia de evaluare formată din conducătorul de doctorat şi
membrii Comisiei de îndrumare, va acorda studentului un număr de credite necesar pentru
promovarea anului de studii în corespundere cu Planul de studii al respectivului program de
doctorat aprobat de Consiliul Şcolii doctorale (10 credite la finalizarea anului I şi III de studii, 25
de credite la finalizarea anului II de studii).
Creditele transferabile ECTS se vor acorda prin proces-verbal încheiat de către Comisie,
în baza raportului şi anexelor care justifică realizarea de către docotrand a activităţilor realizate
pe parcursul anului de studii. Raportul privind activitatea ştiinţifică se va anexa la procesulverbal, care ulterior va fi remis Şcolii doctorale.
Pentru ridicarea indicatorilor de performanţă şi asigurarea calităţii activităţii de cercetare
ştiinţifică, de către Consiliul Şcolii doctorale se aprobă următorul model de raport:

Raport privind activitatea ştiinţifică
realizat de către doctorandul anului I (nume, prenume) _______________,
al Şcolii Doctorale Ştiinţe penale şi de drept public,
la specialitatea _____________________,
Tema tezei de doctor: _____________________________________________________
________________________________________________________________________
Raportul ştiinţific va fi format din următoarele elemente structurale:
1. Descrierea sumară a activităţilor de cerectare realizată pe parcurasul anului de studii
pentru elaborarea tezei de doctor (maximum 1-2 pagini). Se va specifica nivelul de
realizare a tezei, activităţile efectiv desfăşurate, problemele de cercetare ce au fost
rezolvate, materialele ştiinţifice ce au fost cercetate etc.
2. Enumerarea şi descrierea sumară a activităţilor ştiinţifice efectiv realizate pe parcursul
anului de studii (maximum 2-3 pagini).
- Participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale sau internaţionale cu sau fără raport
(comunicat ştiinţific).
În cazul particpării cu comunicat ştiinţific se va indica titlul acestuia şi se va
argumenta legătura intrisecă cu tema tezei de doctorat. Se va indica dacă comunicatul
a fost publicat sau oferit pentru publicare. Se va anexa obligatoriu copia Certificatului

de participare, copia Programului conferinţei, Mesei rotunde etc. (partea din care
rezutlă participarea doctorandului) şi copia comunicatului ştiinţific.
În cazul participării fără comunicat ştiinţific sau cu comunicat oral se va anexa
copia Certificatului de particpare şi se va argumenta legătura genericului manifestării
ştiinţifice cu tema tezei de doctorat.
- Publicarea articolelor ştiinţifice în reviste naţionale. Se va indica categoria revistei
(A,B,C) şi se va descrie, în mod succint, conţinutul studiului şi legătura pe care o are
cu tema tezei de doctorat. Se va anexa copia articolului ştiinţific prezentat pentru
publicare. În caz de publicare se va prezenta copia cuprinsului revistei unde este
specificat doctorandul.
- Participarea la proiecte de cercetare. Se vor anexa acte justificative din care reiese
participarea doctorandului la proiect. Se va argumenta impactul asupra temei de
cercetare.
- Elaborarea sau participarea ca coautor la elaborarea unor lucrări ştiinţifice sau
didactice (manuale, note de curs, comentarii, monografii, ghiduri şi alte lucrări
metodico-didactice). Se va argumenta impactul pentru studiile doctorale. Se vor
anexa copii ale materialelor justificative (exemplu, xerocopia titlului şi a cuprinsului
lucrării; procesul verbal al catedrei de consemnare a admiterii lucrării pentru
publicare etc.).
3. Activităţii incluse în proiectul de cercetare, dar care din varii motive nu au fost realizate
pe parcurasul anului de studii. Se vor invoca motivele nerealizării activităţilor susmenţionate şi planul de realizare pe viitor a acestora.
4. Anexe formate din acte certificate de participare la conferinţele ştiinţifice; copiile
articolelor şi rapoartelor ştiinţifice puiblicate şi alte acte justificative.

