
FIȘA DE AUTOEVALUARE A STUDENȚILOR DOCTORANZI
2014-2018*

Scoala doctorala de Stiinte
Fundamentale si Ingineresti

Nr.crt.
Categoria
indicatorului

Indicatorul Rezultatele obținute

1.1.  Publicaţii în reviste cotate
Web of Science (Se vor preciza
următoarele: Titlul articolului,
denumirea Publicatiei, ISSN/ISBN,
autorii, editura, anul aparitiei, link)

1.2. Publicaţii în volume indexate
Web of Science / ISI Proceedings(Se
vor preciza următoarele: Titlul
articolului, denumirea Publicatiei,
ISSN/ISBN, autorii, editura, anul
aparitiei, link)

1.3. Publicaţii în reviste indexate
BDI (Se vor preciza următoarele:
Titlul articolului, denumirea
Publicatiei, ISSN/ISBN, autorii,
editura, anul aparitiei, link)

1.4. Participare cu comunicări  la
conferinţe internaționale (inclusiv
poster) de prestigiu (dințară și
străinătate)
(Se vor preciza următoarele: Titlul
lucrarii, denumirea Conferintei,
autorii, anul)

Pentru perioada

SCOALA DOCTORALĂ
Prenumeleși numele studentului doctorand
Prenumeleși numele conducătorului de doctorat
Domeniul
Anul de studiu/Anul înmatriculării
Absolvent în anul .................al programului de Master (denumirea.................) al
Facultății..........................., Universitatea.................................

Rezultatele
activităţii de
cercetare a
studentului

doctorand in
perioada evaluata

1

Forma de învățământ: buget cu bursă/buget fără bursă/ cu taxă /cu



1.5. Participare cu Comunicări  la
conferinţe naționale (inclusiv
poster)
(Se vor preciza următoarele: Titlul
lucrarii, denumirea Conferintei,
autorii, anul)

1.6. Recunoaşterea  rezultatelor
cercetării:
Premii obţinute – tipul premiului ,
anul premierii
Citări (în articole ISIși BDI) – se vor
preciza lucrarea citatași lucrarea
care citeaza

1.7. Participarea la stagii de
pregătire în străinătate (perioada,
locație, activități efectuate,
rezultate obținute)

1.8. Participarea la activităţi
desfăşurate  în cadrul universităţii:
participare lașcoli de vară, activităţi
de organizare a manifestărilor
ştiinţifice –
(Se vor preciza perioada participare
scoală de vară/organizator;
denumirea manifestarii -
conferinta, seminar, workshop,
atelier de lucru, data desfasurarii,
organizatorul, pozitia in echipa de
organizare)

1.9.Participarea la activităţi
desfăşurate în cadrul universităţii:
activități didactice
(Se vor preciza denumire cursuri,
seminare, laboratoare, anul de
studiu, semestrul, specializarea
licenta/master)

Rezultatele
activităţii de
cercetare a
studentului

doctorand in
perioada evaluata

1



1.10. Respectarea eticii ştiinţifice,
profesionale şi universitare: da / nu
(dacă e cazul, se va specifica modul
de încălcare a eticii)

2.1. Rapoarte de activitate lunară
aprobate de către conducătorul de
doctorat, directorul de
departamentși directorul școlii
doctorale, pe parcursul anului
evaluat – se vor preciza  titlul
raportului, data sustinerii

2.2. Rapoarteștiințifice planificate
pentru susținere pe parcursul
anului evaluat - se vor preciza titlul
raportului, data sustinerii

2.3 Rapoarteștiințifice/de
cercetare susținute pe parcursul
anului evaluatși aprobate de către
conducătorul de doctoratși de
membrii comisiei de îndrumare - se
vor preciza titlul raportului, data
sustinerii

2.4. Raportul anual de activitate  de
către conducătorul de doctorat şi
de  membrii comisiei de îndrumare -
se vor preciza  titlul raportului, data
sustinerii

2.5. Raportului anual de activitate
de către directorulșcolii doctorale -
se vor preciza titlul raportului, data
sustinerii

Rezultatele
activităţii de
cercetare a
studentului

doctorand in
perioada evaluata

2

Evaluarea continuă a
activităţii
doctorandului
efectuată de către
conducătorul de
doctorat

1



3

Participare în echipele
proiectelor de
cercetare-dezvoltare /
granturilor de
cercetare câștigate de
conducătorii de
doctorat din domeniul
evaluat

3.1. Se vor preciza urmatoarele
elemente: denumirea proiectului,
pozitia in echipa de proiect,
perioada de desfasurare a
activitatii.

4

Doctoranzi beneficiari
(pentru
minimumșase luni) și
de alte surse de
finanțare decât
finanțarea
guvernamentală, prin
burse
acordate de persoane
fizice sau juridice sau
prin susținere
financiară prin
granturi de cercetare
sau
de dezvoltare
instituțională / resurse
umane

4.1. Se vor preciza urmatoarele
elemente: tipul bursei / denumirea
proiectului, pozitia in echipa de
proiect, perioada de desfasurare a
activitatii, director de proiect,
valoarea individuală a finanțării
obținute



5

Participare la inițiative
pentru valorificarea
rezultatelor studiilor
doctorale în acord cu
specificul domeniului
(ex. Transfer
tehnologic, produse,
patente în cazul
științelor exacte;
produseși servicii în
cazulștiințelor sociale
și umaniste;
festivaluri, concursuri,
recitaluri, competiții
sportive; comenzi
cultural-artistice în
domeniul vocațional)

5.1.Se vor preciza urmatoarele
elemente: carti, studii, cercetari
publicate in edituri
nationale/internationale, brevete,
etc.

Data

Semnătura studentului doctorand

Semnătura conducătorului de doctorat

* Fiecare doctorand, in functie de anul in care este inmatriculat (anul I, II sau III sau in perioada de
prelungire) raporteaza activitatea corespunzatoare numarului de ani pentru care detine statutul de
student doctorand. Studentii din anul I raporteaza doar pentru itemii care li se aplica.

**Se vor furniza TOATE dovezile in format electronic, pe CD sau memory stick


