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GHID
DE COMPLETARE A RAPORTULUI LUNAR DE ACTIVITATE
DOCTORANZI

Scopul acestui ghid este de a sprijini implementarea unei modalități unitare de raportare lunară a activității
cercetătorilor doctoranzi aparținând grupului țintă din cadrul proiectului “Excelență interdisciplinară în
cercetarea științifică doctorală din România – EXCELLENTIA”.
Art.1. Membrii grupului țintă vor întocmi lunar un raport de activitate conform modelului prezentat în
Anexa 1, pe care îl vor depune sub semnătură proprie și avizat de tutorele îndrumător la sediul proiectului.
Art.2. Raportul va reflecta activitatea semnatarului pentru perioada raportată și va fi întocmit conform
regulilor care urmează:
1. Coloana „Obiective”: va conține obiective din planul de cercetare doctorală asumat sub coordonarea
tutorelui, așa cum rezultă acestea din graficul GANTT, ex: pregătirea unei comunicări , a unui articol sau
documentarea metodologică etc. Obiectivele sunt stabilite în concordanță cu conținutul etapei din
programul de cercetare în care se află doctorandul.
2. Coloana „Activități” *: va conține activitățile desfășurate in etapa dată, pentru realizarea
obiectivului/obiectivelor urmărite, ex: stabilirea tematicii, identificarea revistei indexate BDI, clarificarea
criteriilor de evaluare, stabilirea bibliografiei, analiza articolului/comunicării etc., și, în ordine logică, în
etapele următoare, activități legate de finalizarea articolului/comunicării, discutarea în seminarul lunar sau
individual, până la publicarea/susținerea acestuia/acesteia, modalitatea de comunicare e-mail, întâlnire
individuală/de grup etc.
Detalii despre activități, la pct. 4, de mai jos.
3.Coloana “Rezultate obținute”: titlul capitolului din disertație/teză, al articolului sau al comunicării, titlul
revistei sau al conferinței la care va fi publicat sau susținu materialul elaborat, programul-cadru al întâlnirilor
pentru perioada următoare, lista bibliografică dezvoltată sau alte tipuri de documente parcurse/ capitolul
din proiectul/articolul la care s-a lucrat) metodologia discutată; ș.a.-

4. *Activitățile pot fi individuale sau de grup, mobilitate în țară sau în străinătate, iar rezultatele pot fi
(exemplificativ):
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Activități individuale: documentare, redactare pe baza programului stabilit cu tutorele;
Rezultate: se vor preciza, după caz: bibliografia sau alte tipuri de documente parcurse/ capitolul din
proiectul de cercetare doctorală la care s-a lucrat ;
Activități sub coordonarea tutorelui
Se vor descrie : activitatea de îndrumare din partea tutorelui îndrumător prin întâlniri directe (specificați
data/datele) sau prin corespondență electronică (specificați data/datele)
Rezultate: stabilirea/definitivarea titlului articolului /comunicării, identificarea de noi surse bibliografice,
stabilirea programului cadru și a agendei preliminare ale întâlnirilor următoare ș.a. metodologie
recomandată ș.a.
Activități în formațiuni de studiu-pregătire comună
-va fi avută în vedere și întâlnirea lunară a tutorelui cu întreg grupul
Se vor preciza scopul și perioada întâlnirii/ atelierului de lucru/ conferinței la care s-a participat,
Rezultate: se vor preciza:
-titlul și stadiul articolului: în elaborare / finalizat, verificat de tutore / în curs de completare, la
recomandarea tutorelui / finalizat, avizat de tutore și transmis spre publicare/publicat;
- titlul și stadiul comunicării: în elaborare / finalizat(ă), verificat(ă) de tutore / în curs de completare, la
recomandarea tutorelui / finalizat(ă), avizat(ă) de tutore și prezentat(ă) la conferința cu titlul
…….............………., organizată de …….......;

Mobilitate-țara –localitatea, durata

Rezultate: se vor preciza :
-instituția, localitatea, țara, perioada mobilității;
-stadiul: depunerea documentelor conform procedurii specifice, în vederea aprobării deplasării( cererea
de finanțare, documentul de acceptare al universității ,cu indicarea îndrumătorului intern semnat de
persoana autorizată) ;
- rezultatele obținute în urma efectuării stagiului.

Art.3 Termenul limită pentru depunerea rapoartelor la echipa de management este data de 05 a lunii
următoare celei de raportare, pe adresele următoare de e-mail:

1. ccfm.155425@gmail.com pentru doctoranzii Centrului de Cercetări Financiare și Monetare al
Academiei Române “Victor Slăvescu”
2. andreea.vivi@yahoo.com pentru doctoranzii Universității “Valahia” din Târgoviște
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3. marianalupan2015@gmail.com pentru doctoranzii Universității “Ștefan cel Mare” din
Suceava
Tutorii vor stabili, împreună cu doctoranzii îndrumați, termenul intern de primire pentru verificare și avizare a
rapoartelor pentru încadrarea în termenul precizat.
Art.4. Nerespectarea obligațiilor de raportare lunară a activităților desfășurate, precum și a conținutului
acestora, inclusiv pentru deplasările în străinătate, și neavizarea favorabilă a rapoartelor, atrag suspendarea
plății bursei până la data îndeplinirii acestora.
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