
Anexa 9 
Şcoala Doctorală de Istorie 

 
 

Structura proiectului de cercetare doctorală 
 

În fața comisiei de admitere, candidatul trebuie să facă dovada unor calități care să 
susțină perspectiva finalizării unei teze de doctorat. 

Proiectul prezentat trebuie să-i convingă pe membrii comisiei de existența unui interes 
personal pentru cercetarea istoriografică și a unei experiențe minimale în domeniu. 

Atât versiunea orală a proiectului, cât și cea scrisă - care nu trebuie să depășească 5-6 
pagini - trebuie să conțină repere simple dar relevante în privința capacităților candidatului. 

Structura proiectului: motivația alegerii temei, prezentarea stadiului cercetării, 
metodologia de cercetare, o proiecţie a contribuţiei personale la cercetarea subiectului ales şi 
posibile concluzii, referinţe bibliografice. 

Per ansamblu, dar şi în mod particular, în redactarea proiectului, candidatul va acorda 
atenţie urmatoarelor aspecte: 

1. O pledoarie convingătoare pentru importanța temei abordate și pentru 
originalitatea acesteia. 

2. Probarea cunoașterii sferei de cercetare și a plasării tezei în contextul intern și 
internațional al preocupărilor cercetătorilor pentru problematica dată. 

3. Existența unei teze a proiectului, formulată matur, în așa fel încât posibilitatea 
contestării ei pe parcursul desfășurării programului de cercetare doctorală să nu 
poată fi luată în considerare. 

4. Candidatul trebuie să convingă prin cunoașterea surselor primare și bibliografice 
specifice proiectului său și prin capacitatea extinderii ariei acestor surse în etapele 
succesive ale activității doctorale. 

5. El trebuie să aibă o orientare avansată în privința stadiului cercetării și a 
metodologiei sectoriale, precum și capacitatea de a aduce el însuși inovații 
metodologice. 

6. Proiectul trebuie să conțină o structură tematică de natură să susțină coerența 
cercetării și să ofere ipoteza sumarului final al tezei, fără modificări radicale. 

7. Candidatul va fi cu atât mai credibil cu cât va dovedi o bună capacitate de 
comunicare, disponibilitatea pentru mobilități și o viziune asupra obținerii 
rezultatelor parțiale (participări la conferințe, publicarea unor studii și articole în 
periodice cu cotare ISI sau BDI, participarea la proiecte ale terților). 

8. Șansele unei finalizări superioare sunt mai mari atunci când candidatul își 
proiectează programul de pregătire doctorală pe fondul unui proiect personal de 
carieră de lungă durată. 

9. Prezentarea proiectului va cuprinde o prognoză asupra contribuției cercetării 
doctorale la progresul cunoașterii în domeniu. 

10. Poate cuprinde, de asemenea, o evaluare a riscurilor și propuneri pentru 
diminuarea acestora. 


