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

a) Problematica proiectului / tezei de doctorat:
o tema aleasă pentru proiectul de cercetare
o obiectivele principale
o întrebările de cercetare

b) Prezentarea stadiului actual al cunoaşterii în domeniu;
c) Metodologia de cercetare propusă (prezentarea şi justificarea corpusului,
prezentarea metodelor de cercetare, de ce anume vor fi alese anumite metode, ce
tipuri de date ar putea fi obţinute pe baza aplicării metodelor respective);
d) Menţionarea cu titlu de exemplu a unor activităţi de cercetare corespunzătoare
obiectivelor principale ale tezei;
e) O posibila structură a proiectului pe principalele capitolele ;
f) Relevanţa cercetării în raport cu fenomenele studiate şi cu cercetările în domeniu.

4. PROCEDURA DE EVALUARE
Proiectele de cercetare ştiinţifică sunt evaluate de către o comisie formată din membrii
Şcolii doctorale. Astfel:
1. proiectul va fi trimis comisiei înainte de data susţinerii publice
2. evaluarea individuală a susţinerii proiectului în şedinţă publică

5. CRITERII DE EVALUARE
A. Problematica tezei este prezentată în mod clar, la fel şi relevanţa temei pentru
domeniul ştiinţelor comunicării.
B. Întrebările de cercetare sunt pertinente.

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

nivelul de informare şi calitatea descrierii stadiului actual al
cunoaşterii în domeniu;
sunt abordate titluri/lucrări reprezentative ale domeniului;
sunt prezentate lucrări semnificative din domenii apropiate,
lucrări relevante pentru obiectivele cercetării;
capacitatea de a sintetiza / problematiza, nu doar de a prezenta
descriptiv o serie de perpective teoretice;

D. Organizarea proiectului:
• obiectivele proiectului sunt clare şi realizabile;
• terenul SAU corpusul ales pentru cercetare sunt adecvate în raport cu
obiectivele cercetării

E. Proiectul este redactat inteligibil, textul este structurat coerent şi relevă capacitatea
doctorandului de a problematiza cercetările în domeniu precum şi fenomenele
studiate.

