ŞCOALA DOCTORALĂ ISTORIE, ARHEOLOGIE ŞI FILOSOFIE

Concursul de admitere la Şcoala doctorală Istorie, Arheologie şi Filosofie va consta din două
probe: proiectul de cercetare (scris) şi interviu (oral).
Principalul obiectiv al probelor de concurs constă în evaluarea capacităţii candidatului de a
realiza o cercetare doctorală sub îndrumarea unei echipe de profesori şi cercetători.
Proba 1. Proiectul de cercetare reprezintă demersul privind investigaţia doctorală
preconizată a candidatului la studiile de doctorat şi urmează a fi redactat conform Anexei 1.
Proiectele de cercetare vor fi evaluate prin puncte de la 1 la 10, de către fiecare membru
al comisiei de admitere, conform fişei de evaluare (Anexa 2).
Proba 2. Interviul are drept obiectiv determinarea capacităţii candidatului de a expune
proiectul de cercetare, de a demonstra cunoaşterea domeniului de cercetare şi de a schiţa
propriile contribuţii în dezvoltarea temei de cercetare.
În cadrul interviului candidaţii vor prezenta proiectul de cercetare doctorală şi vor fi
evaluaţi din punctul de vedere al cunoştinţelor fundamentale în domeniul de studii doctorale –
istorie (după perioade), arheologie, filosofie.
Interviul va fi evaluat de către fiecare membru al Comisiei de admitere cu puncte de la 1
la 10, conform Anexei 3.

Anexa 1.
Proiectul de cercetare doctorală (de admitere)
al candidatului ____________________________________________________________
Titlul proiectului de doctorat: _______________________________________________
1. Importanţa şi relevanţa temei
Argumentaţi importanţa şi relevanţa temei alese pentru domeniul dumneavoastră de cercetare.
2. Nivelul de cercetare al temei
Realizaţi o prezentare scurtă şi clară a cercetărilor anterioare în domeniul temei/proiectului
dumneavoastră de cercetare.
3. Evidenţierea problemei care urmează a fi soluţionată
Evidenţiaţi problema/problemele care din punctul dumneavoastră de vedere poate fi soluţionată,
plecând de la volumul de informaţii (documente de arhivă, cercetări de teren, bibliografie etc.)
accesibil cercetătorilor la etapa actuală.
4. Scopul şi obiectivele lucrării
Prezentaţi pe scurt şi punctaţi în termini precişi scopul urmărit de cercetare, precum şi
obiectivele care vor conduce la realizarea cercetării.
5. Metodologia
Prezentaţi metodele pe care le veţi utiliza, argumentaţi relevanţa lor temei de cercetare.
6. Rezultatele preconizate
Conturaţi succint ce credeţi că veţi obţine la finalul cercetării.
7. Sursele şi bibliografia
Indicaţi principalele surse (colecţii de documente, fonduri de arhivă, rapoarte de săpături
arheologice etc.), precum şi cele mai relevante lucrări în domeniul dumneavoastră de cercetare
Textul Proiectului va conţine 8-10 pagini A4, font TNR, font size 12, justify, la 1,5 spaţiere
şi va fi depus la Comisia de admitere (directorul Şcolii doctorale) până la data de 12 octombrie
2018.

Anexa 2
GRILĂ DE EVALUARE A PROIECTULUI DE CERCETARE
Criterii de evaluare

Punctaj
(max. 10 puncte)

1. Claritatea actualităţii şi obiectivelor proiectului de cercetare.
Motivarea alegerii temei de cercetare şi relevanţa acesteia pentru
domeniul de cercetare
2. Stadiul actual al cunoaşterii, descrierea situaţiei în domeniul de
cercetare
3. Relevanţa metodelor de cercetare
4. Rezultatele preconizate
5. Relevanţa şi actualitatea surselor şi bibliografiei de referinţă
pentru domeniul de cercetare
TOTAL

2

2
2
2
2
10

Anexa 3
GRILĂ DE EVALUARE A INTERVIULUI
Aria tematică a interviului şi criteriile de evaluare
1. Prezentarea proiectului de cercetare
2. Cunoştinţele în domeniul ales
3. Coerenţa susţinerii interviului: claritatea răspunsurilor, coerenţa
ideilor, motivarea şi argumentarea corectă a răspunsurilor
formulate la întrebările puse de comisia de evaluare
TOTAL

Punctaj
(max. 10 puncte)
3
4
3

10

