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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 8 

 

FIŞA SINTETICĂ A DOCTORANDULUI 

 

1. DATE PERSONALE: CNP _____________________________________ 

1.1. Nume şi prenume  

1.2. Anul naşterii  

1.3. Gradul ştiinţific/didactic (dacă 

este cazul): 

 

1.4. Anul înmatriculării la doctorat:  

1.5. Instituţia organizatoare a studiilor 

doctorale: 

 

 

2. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE DOCTORALĂ 

 

3. COMPETENŢA ŞTIINŢIFICĂ A DOCTORANDULUI 
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3.1. Domenii de 

competenţă şi rezultate 

teoretice şi practice 

semnificative, în domeniul 

temei (prezentarea a 

maxim 2 rezultate 

semnificative din 

activitatea profesională 

proprie) 

Maximum 2000 de caractere 

3.2. Articole în domeniul 

de cercetare doctorală 

publicate  

(se precizează numărul) 

- în reviste din străinătate cotate ISI: 

- în reviste din străinătate indexate în BDI: 

- în alte reviste din străinătate: 

- în reviste naţionale cotate CNCSIS: 

 B+ sau B 

- în alte reviste naţionale de prestigiu, recunoscute de mediile academice: 
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3.3. Participări la 

conferinţe, simpozioane 

(se precizează numărul de participări)  

În ţară: 

În străinătate: 

3.4. Membru în colective 

de redacţie ale unor reviste 

naţionale/din străinătate 

(se precizează numărul)  

În străinătate: 

În ţară: 

3.5. Membru al unor 

asociaţii profesionale sau 

centre de cercetare 

(se precizează numărul)  

în asociaţii profesionale:  

în centre de cercetare: 

3.6. Premii naţionale şi 

internaţionale acordate de 

asociaţii profesionale şi 

instituţii de prestigiu 

(se precizează numărul)  

Premii pe plan naţional:  

Premii pe plan internaţional: 

3.7. Stagii de cercetare la 

universităţi/instituţii de 

cercetare din ţară sau din 

străinătate 

(se precizează durata şi perioada)  

În ţară: 

În străinătate: 

 

 

Data           Semnătura 

……………………..       ………………………... 

 
 


