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Investeşte în  oameni! 
  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013 
Axa prioritară nr.1: “Educaţia şi formarea profesională ȋn sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie: 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale ȋn sprijinul cercetării” 
Titlul proiectului: Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe doctorale ȋn domenii prioritare 
Cod Contract: 155605  
Beneficiar: Universitatea din Petroşani 
Partener 1: Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” - București 
Partener 2: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Textile și Pielărie - București 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/187/1.5/S/155605 

ANEXA 5 

CRITERII DE EVALUARE 

 

CRITERIUL 1: IMPORTANŢA ŞI RELEVANŢA ŞTIINŢIFICĂ A PROIECTULUI DE 

CERCETARE DOCTORALĂ PROPUS (maximum 40 puncte) 

Subcriterii: 

- Cunoaşterea stadiului naţional şi internaţional al cercetărilor în domeniul de referinţă; 

- Acurateţea ştiinţifică în definirea obiectivului general al proiectului în raport cu stadiul 

cunoaşterii în domeniu şi argumentarea ştiinţifică convingătoare a originalităţii şi naturii 

inovative a abordării propuse; 

- Capacitatea de sinteză, în rezumat, a propunerii de cercetare ştiinţifică doctorală; 

- Capacitatea de a releva caracterul multi/interdisciplinar al abordărilor (dacă este 

cazul); 

- Corelaţia dintre tema de cercetare propusă şi specializarea actuală a doctorandului; 

- Identificarea şi abordarea corectă a aspectelor privind egalitatea de şanse şi tratament 

între cetăţenii diferitelor state membre şi între statele membre; 

- Identificarea potenţialului de transfer de cunoştinţe al stagiului de pregătire în 

străinătate. 

 

CRITERIUL 2: CAPACITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE CERCETARE 

(maximum 35 puncte) 

Subcriterii: 

- Coerenţa ştiinţifică a etapelor de cercetare propuse în planul de lucru cu obiectivul 

general al proiectului; 
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- Identificarea metodelor de cercetare adecvate etapelor propuse şi rezultatelor 

preconizate; 

- Identificarea corectă şi exactă a metodelor de evaluare pe parcursul stagiului de 

cercetare şi sintetizarea în indicatori de rezultat;  

- Identificarea potenţialului transfer de cunoştinţe şi bune practici în urma realizării 

stagiului de cercetare în străinătate; 

- Propunerea de metode şi tehnici de cercetare cu caracter novator/original. 

 

CRITERIUL 3: COMPETENŢA ŞTIINŢIFICĂ ADECVATĂ A DOCTORANDULUI  

(maximum 25 puncte) 

Subcriterii: 

- Calitatea ştiinţifică a realizărilor majore prezentate; 

- Relevanţa şi calitatea informaţiilor prezentate în CV; 

- Numărul de articole publicate (indexate ISI, cotate B+ CNCSIS sau în alte baze de 

date internaţionale);  

- Participări la seminarii, conferinţe naţionale şi internaţionale şi activităţile de 

diseminare aferente acestora; 

 

Număr de participări în proiecte internaţionale/naţionale în calitate de manager, responsabil, 

membru în echipa de cercetare. 

 

 

Data          Semnătură 

…………………….        ....................................... 


