
 

GHID PENTRU ELABORAREA 

PROIECTULUI DE TEMĂ DOCTORALĂ 

Documentul se adresează candidaților la concursul de admitere la Școala Doctorală de Psihologie și 

Științele Educației, Universitatea din București, și cuprinde informații cu privire la structura, conținutul, 

regulile de editare și criteriile de evaluare a propunerii. Redactarea proiectului de cercetare trebuie să 

urmeze strict aceste reguli, din punctul de vedere al formatării, structurii și întinderii (numărului de 

cuvinte).  

Punctajele sugerate la fiecare secțiune sunt orientative: 

1) ele pot ajuta candidatul să estimeze costurile probabile ale imperfecțiunilor din proiectul său; 

2) comisia poate puncta sau depuncta anumite caracteristici deosebite ale proiectului și în afara 

acestor limite. 

RECOMANDĂRI GENERALE 

• Textul va fi scris în limba română, cu excepția situațiilor în care ghidul specifică și traducerea în 

limba engleză (de exemplu, le secțiunile: titlu, rezumat, cuvinte cheie etc.). 

• Pentru doctoranzii care doresc realizarea stagiului doctoral în limba engleză (ceea ce presupune 

realizarea referatelor, prezentarea lor și redactarea tezei in limba engleză), textul proiectului va fi 

redactat integral în limba engleză. 

• Prima pagină va fi rezervată titlului (conform modelului din ghid). 

• Pagina a doua va fi rezervată cuprinsului. În dreptul fiecărui titlu de capitol se va include, între 

paranteze pătrate, numărul de cuvinte din secțiunea respectivă (conform modelului din ghid). 

• Paginile următoare vor cuprinde prezentarea celorlalte secțiuni, structurată în conformitate cu 

cerințele din prezentul ghid. 

• Textul va fi redactat cu respectarea riguroasă a recomandărilor din manualul de publicare APA 

(American Psychological Association). Încălcarea sistematică a stilului APA duce la neacceptarea 

propunerii și la solicitarea refacerii acesteia în limita termenului legal pentru înscrierea la concurs. 

• Documentul va conține doar text, fără imagini sau grafice. 

• Numărul maxim de cuvinte specificat în ghid poate fi puțin depășit (doar dacă este absolut necesar), 

dar limitele minime vor fi respectate cu exactitate. Nu va fi acceptată o propunere care conține mai 

puțin de suma numărului minim de cuvinte recomandate (adică minim 3.100 de cuvinte). 

• Suma punctelor (maxim 1.000), acordate conform specificațiilor din prezentul ghid (vezi punctaj 

pe secțiune), se transformă în notă prin împărțire la 100. 

RECOMANDĂRI DETALIATE 

Vezi mai jos structura detaliată.
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CUPRINS 
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Abstract 
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Keywords 
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8.1. Planificare 

8.2. Dificultăți estimate  
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1. Titlu 

Title 

Recomandări 

• Se scrie în limba română (deasupra) și în limba engleză (dedesubt).1 

• Trebuie să descrie în mod explicit subiectul temei, astfel încât să fie ușor de circumscris 

domeniului de cercetare. 

• Trebuie să fie clar, explicit, concis. 

Evaluare 

• Punctaj maxim: 20 de puncte. 

• Se va depuncta pentru exprimare imprecisă, neclară, confuză, precum și pentru traducerea 

greșită ori inadecvată în limba engleză. 

2. Rezumat 

Abstract 

Recomandări 

• Se scrie în limba română, urmat de versiunea în limba engleză.1 

• Versiunea în fiecare limbă va conține maxim 250 de cuvinte (dar nu mai puțin de 150 de 

cuvinte). 

• Trebuie să ofere o imagine sintetică asupra următoarelor aspecte ale temei propuse:  

o domeniul teoretic în care se încadrează; 

o obiectivul cercetării; 

o rezultate așteptate; 

o relevanța teoretică și aplicativă estimată a rezultatelor.  

Evaluare 

• Punctaj maxim: 20 de puncte. 

• Se va depuncta pentru:  

o lipsa unora dintre conținuturile menționate mai sus; 

o lipsa de claritate și concizie a exprimării; 

o conținut insuficient (mai puțin de 150 de cuvinte); 

o traducerea incorectă ori inadecvată în limba engleză. 

3. Cuvinte cheie 

Keywords 

Recomandări 

• Se scriu în limba română, urmate de versiunea în limba engleză. 1 

• Se vor introduce maxim 10 cuvinte / expresii cheie (dar nu mai puțin de 5), separate cu  

punct-virgulă (;). 

 
1 cu excepția situației în care proiectul este scris integral în limba engleză, caz în care textul în română poate fi 

exclus 



• Trebuie să indice subiecte generice, importante și definitorii pentru tema propusă, care să 

servească drept chei de căutare și identificare a temei.  

Evaluare 

• Punctaj maxim: 10 puncte. 

• Se va depuncta pentru:  

o număr insuficient de cuvinte / expresii cheie (mai puțin de 5); 

o cuvinte improprii, nerelevante sau redundante; 

o traducerea incorectă ori inadecvată în limba engleză. 

4. Argumentarea temei 

Recomandări 

• Va conține maxim 1.000 de cuvinte (dar nu mai puțin de 700). 

• Adresează toate cele trei subcapitole prevăzute în prezentul ghid: 

4.1. Relevanța teoretică: analizează și prezintă importanța și actualitatea temei în contextul 

teoretic și științific actual; 

4.2. Relevanța aplicativă: analizează și prezintă importanța și actualitatea temei, din 

perspectiva unor domenii precis delimitate; 

4.3. Experiența personală de cercetare și / sau aplicativă în relație cu tema propusă. 

• Trebuie să scoată în evidență motivele pentru care candidatul apreciază că tema propusă este 

cu adevărat importantă, se încadrează în contextul teoretic și aplicativ al domeniului și poate 

aduce o contribuție personală reală la dezvoltarea cunoștințelor și practicii din domeniul 

respectiv. 

Evaluare 

• Punctaj maxim: 200 de puncte. 

• Se va depuncta pentru:  

o conținut insuficient (mai puțin de 700 de cuvinte); 

o argumentație vagă, imprecisă, superficială sau neconvingătoare; 

o neacoperirea integrală a celor trei subcapitole prevăzute. 

5. Stadiul actual al domeniului de cercetare 

Recomandări 

• Va conține maxim 2.000 de cuvinte (dar nu mai puțin de 1.000). 

• Capitolul poate fi structurat în subcapitole, la latitudinea candidatului, în funcție de natura 

conținutului. 

• Față de capitolul anterior, în care accentul se pune pe importanța și relevanța temei, aici se va 

face o sinteză a rezultatelor celor mai actuale studii și cercetări din domeniul respectiv. 

• Se vor utiliza referințe bibliografice importante pe care se fundamentează sau care au marcat 

contribuții recunoscute la dezvoltarea cercetării pentru tema propusă. Prezentarea se va baza, 

de regulă, pe articole științifice, care vor fi citate corespunzător, conform recomandărilor din 



APA Publication Manual (ultima ediție). În acest context, analiza critică și poziționarea 

personală în raport cu sursele citate nu sunt necesare. 

• Având în vedere amploarea literaturii științifice, candidatul va trebui să probeze capacitate de 

selecție și sinteză a informației care definește cu adevărat nivelul actual al cercetării în domeniul 

care încadrează tema propusă. 

• Dacă tema propusă are un caracter pronunțat de noutate și originalitate, este de așteptat ca 

aceasta să fie legitimată prin ancorarea într-un context general de cercetare.  

Evaluare 

• Punctaj maxim: 300 de puncte. 

• Se va depuncta pentru:  

o conținut insuficient (mai puțin de 1.000 de cuvinte); 

o relevanța scăzută a surselor; 

o nesemnalarea unor contribuții recunoscute în cercetarea domeniului; 

o lipsa unei imagini clare și convingătoare cu privire la stadiul actual în cercetarea 

domeniului.  

6. Prezentarea cercetării 

Recomandări 

• Va conține maxim 1.500 de cuvinte (dar nu mai puțin de 1.000). 

• Capitolul trebuie să ofere o imagine consistentă asupra modului în care candidatul își propune 

să abordeze studiul temei propuse, acoperind următoarele subcapitole prevăzute: 

6.1. Obiectivele cercetării: care sunt obiectivele generale urmărite în studiul temei. 

6.2. Întrebările cercetării: lista celor mai importante întrebări al căror răspuns autorul își 

propune să îl obțină la finalul cercetării (pot avea un caracter mai general, urmând a fi 

rafinate ulterior, pe parcursul studiului). 

6.3. Indicații metodologice: paradigma fundamentală (cantitativă / calitativă), modele de 

cercetare avute în vedere, controlul validității interne, tehnici de măsurare și de culegere 

a datelor, populația vizată, eșantionarea (volum estimat, modalitate de selecționare). 

6.4. Contribuții prezumate: aspectele de noutate teoretică / aplicativă pe care candidatul 

intenționează să le ofere prin studiul temei propuse. 

• Aspectele vizate în acest capitol pot suferi modificări importante pe parcursul studiului temei, 

dar candidatul trebuie să facă de la început dovada modului în care își propune sa abordeze 

tema propusă.  

• Nu trebuie specificate neapărat: ipoteze de cercetare, proceduri statistice, denumirea 

instrumentelor de recoltate a datelor (doar tipul acestora).  

Evaluare 

• Punctaj maxim: 300 de puncte. 

• Se va depuncta pentru:  

o conținut insuficient (mai puțin de 1.000 de cuvinte); 

o neacoperirea tuturor subcapitolelor; 

o prezentare superficială, neconvingătoare, lipsită de precizie și consistență. 



7. Referințe bibliografice 

Recomandări 

• Va conține maxim 30 de referințe (dar nu mai puțin de 15). 

• Lista de referințe va fi editată cu respectarea strictă a recomandărilor din manualul de publicare 

APA (ultima ediție). 

• Se vor utiliza cu precădere surse științifice (articole publicate în reviste de referință). 

Evaluare 

• Punctaj maxim: 50 de puncte. 

• Se va depuncta pentru:  

o referințe insuficiente (mai puțin de 15 referințe); 

o referințe cu relevanță redusă ori inactuale; 

o editare neconformă cu stilul APA (ultima ediție). 

8. Organizarea cercetării 

Recomandări 

• Va conține maxim 700 de cuvinte (dar nu mai puțin de 400). 

• Capitolul trebuie să ofere o imagine asupra etapizării generale a cercetării doctorale, asupra 

celor mai importante dificultăți estimate și a modului de control al acestora, urmărind 

următoarele subcapitole: 

8.1. Planificare 

8.2. Dificultăți estimate 

Evaluare 

• Punctaj maxim: 100 de puncte. 

• Se va depuncta pentru:  

o conținut insuficient (mai puțin de 400 de cuvinte); 

o planificare neviabilă; 

o nesemnalarea unor dificultăți semnificative. 

  

 


