ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Str. Tache Ionescu, nr. 11, sect 1, București, cod 010374
Telefon: +40-021-319.19.00 / +40-021-319.19.01 / 603

PLANUL INDIVIDUAL DE DOCTORAT (PID)
1. INFORMAŢII GENERALE
1.1 Nume şi prenume student - doctorand:
1.2 Nume si prenume conducător de doctorat principal:
1.3 Nume si prenume conducător de doctorat în cotutelă:
1.4 Data înmatriculării:
1.5 Data estimată a susţinerii tezei de doctorat:
1.6 Limba în care se redactează şi se susţine teza de doctorat:
1.7 Titlul temei de cercetare 1:
1.8 Titlul tezei de doctorat:
1.9 Şcoala doctorală:
1.10 Domeniul fundamental:
1.11 Domeniul de doctorat:
1.12 Comisia de îndrumare2:
Nr.
crt.

Numele și prenumele

Afilierea
instituțională

1

Date de contact
Semnătură
(e-mail și/sau nr. telefon)

Tema de cercetare pe care studentul - doctorand a fost admis la programul de doctorat
Comisia de îndrumare este formată din conducătorul de doctorat şi alţi trei membri. Cei trei membri pot fi persoane afiliate
şcolii doctorale sau cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia. Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de
conducătorul de doctorat în urma consultării cu studentul doctorand.
2

1

2. PROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE
AVANSATE (PSUD)3
Nr.
crt.

Denumirea disciplinelor din PSUD

Masteratul de cercetare

Perioada în care
este programat
cursul

3. PROGRAMUL INDIVIDUAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ:
3.1 Titlul programului de cercetare ştiinţifică4:
3.2 Obiectivele programului de cercetare ştiinţifică:
3.3 Stadiul cunoaşterii în domeniul de cercetare ales (cu indicarea a cel putin 10 lucrări
relevante pentru tema propusă; lucrările inserate la bibliografie trebuie să fie citate în text):
3.4 Metodologia cercetării:
3.5 Activităţi specifice pe fiecare obiectiv de cercetare:
Obiective
Obiectiv 1

Obiectiv 2

Activităţi

Perioada de
desfăşurare

Rezultate
estimate5

Activitatea 1.1
Activitatea 1.2
........
Activitatea 2.1
Activitatea 2.2
.......

.........
Descrierea succintă a fiecărei activităţi din tabelul de mai sus:
_____________________________________________________________________________________________________________________________

3

Durata cumulată a programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu poate depăşi 3 luni. Participarea
unui anumit student doctorand la programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi alegerea elementelor
de studiu din cadrul acestui program care trebuie urmate de către studentul - doctorand sunt stabilite exclusiv şi
independent de către conducătorul de doctorat al acestuia. Cursurile vor fi stabilite de conducătorul de doctorat în
primele 10 zile de la începutul primului an de studii.
4
Programul de cercetare stiintifică se înscrie în domeniul de cercetare definit prin tema de cercetare pe care candidatul a
fost admis.
5 Rezultatele estimate trebuie să fie cel puţin la nivelul celor propuse în Contractul de studii universitare de doctorat
semnat de studentul - doctorand la începutul stagiului.

2

4. EVALUAREA PLANULUI INDIVIDUAL DE DOCTORAT6:
Anul de
studiu

Modalitatea de evaluare

Perioada evaluării

I

Raport anual de progres

Mai - iunie

Admis/respins

II

Raport anual de progres

Mai - iunie

Admis/respins

III

Raport anual de progres

Mai - iunie

Admis/respins

Rezultatul evaluării

DATA:
Numele și prenumele

Semnătura

Director Școala doctorală
Conducător de doctorat
Student - doctorand

6

Evaluarea progresului programului de cercetare ştiinţifică se realizează prin prezentarea de către studentul
doctorand a unui raport anual de progres precum şi prin alte instrumente stabilite de către comisia de îndrumare
(rapoarte intermediare care au ca rezultate comentarii şi propuneri formulate studentului - doctorand pentru
îmbunătăţirea activităţii, articole în curs de publicare, fişe de prezentare a bibliografiei studiate etc.).

3

Observaţii privind întocmirea PID
1. Documentul completat şi semnat de conducătorul de doctorat, membrii comisiei de
îndrumare şi studentul - doctorand va fi depus la Directorul Şcolii doctorale până la data
de 20 octombrie. Documentul va fi înaintat la Biroul CSUD pană la data de 31 octombrie
2017.
2. Planul individual de doctorat se va realiza de către studentul - doctorand sub directa
îndrumare a conducătorului de doctorat.
3. Titlul tezei de doctorat se stabileşte de către studentul - doctorand cu consultarea
conducătorului de doctorat ţinând seama de tema de cercetare scoasă la concurs în
sesiunea de admitere. Conform art. 65 al. (4) din Codul Studiilor universitare de
doctorat, „titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentuluidoctorand până în momentul finalizării acesteia în vederea susţinerii publice”.
4. Pentru evaluarea participării studentului doctorand la cursurile stabilite prin
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, acesta va prezenta
directorului Şcolii doctorale în prima săptămână după finalizarea tuturor cursurilor,
documentul din Anexa 1.

4

Anexa 1

Nr.
crt.

Denumirea
disciplinei

Semestrul

Număr de
credite

Modalitatea
de finalizare a
cursului7

Semnatura
titularului de
disciplină

1
2
3
4
...

7

Conducătorul de doctorat poate indica studentului - doctorand prin PID finalizarea cursului prin: referate, prezentări
precum şi alte modalități.

5

