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1. TITLUL tezei de doctorat
2. REZUMATUL proiectului (maximum 300 de cuvinte)
3. PREZENTAREA PROIECTULUI de cercetare doctorală (minimum 15 pagini):

a) Problematica tezei de doctorat:

▪
▪
▪

tema proiectului de cercetare
obiectivele cercetării
întrebările de cercetare

b) Prezentarea stadiului actual al cunoaşterii în domeniu
c) Design-ul metodologic (aria empirică/corpus, metodele de cercetare, tipurile de date
empirice care vor rezulta pe baza aplicării metodelor respective; cum se justifică
alcătuirea ariei empirice și alegerea metodelor de cercetare în raport cu obiectivele
și întrebările de cercetare);

d) Planificarea principalelor activităţi de cercetare teoretice și empirice (eșalonarea
pe ani de studiu);
e) Relevanţa proiectului în raport cu cercetările în domeniu (delimitarea contribuției
pe care o aduce cercetarea);
f)

Structura proiectului pe capitole

4. PROCEDURA DE EVALUARE
Proiectele de cercetare sunt evaluate de către profesorii coordonatori de doctorat din Şcoala
Doctorală de Știinte ale Comunicării. Astfel:

a) proiectul va fi trimis comisiei de evaluare înainte de data stabilită pentru
susținerea proiectelor ;
b) doctoranzii vor prezenta proiectele în cadrul unei sesiuni de evaluare.

5. CRITERII DE EVALUARE
A. Problematica tezei este clar prezentată; relevanţa temei pentru domeniul ştiinţelor
comunicării;
B. Formularea pertinentă a obiectivelor și a întrebărilor de cercetare;

C. Cadrul teoretic al proiectului este adecvat temei de cercetare:

▪

nivelul de informare : sunt abordate titluri/lucrări reprezentative pentru aria
proiectului (literatură clasică și literatură recentă), inclusiv din domenii
conexe;

▪

coerența : capacitatea de a prezenta într-un mod structurat literatura în
domeniu;

▪

problematizarea : capacitatea de sinteză și interpretare a elementelor
teoretice/empirice avute în vedere.

D. Structura metodologică a proiectului de cercetare:

▪
▪
▪
▪

obiectivele proiectului sunt clare şi realizabile;
aria empirică este relevantă în raport cu obiectivele cercetării;
metodele identificate se justifică în raport cu: aria teoretică, obiectivele și
întrebările de cercetare;
etapele cercetării sunt clar delimitate/planificate (eșalonarea activităților de
cercetare pe perioada programului doctoral).

E. Respectarea normelor de redactare academică

