
A P R O B A T 

Consiliul ȘDȘE  

PV nr._11__ din __07.10.2022__ 

 

Metodologia de desfășurare a probelor de concurs pentru admiterea la studiile 

doctorale în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice, USM 

 

Concursul de admitere la Școala Doctorală de Științe Economice constă din două probe: 

Proiectul de cercetare (scris) și Interviu (oral). Ambele probe de concurs au ca scop evaluarea 

capacităților candidatului privind realizarea cercetării doctorale sub îndrumarea unei echipe de 

profesori și cercetători. 

Proba 1. Proiectul de cercetare reprezintă un demers de investigație doctorală a candidatului 

preconizată pentru studiile la ciclul III, doctorat. Cerințele, vezi anexa 1. 

Candidații/candidatele la concurs, ținând cont de cerințe, vor prezenta un exemplar tipărit la 

ȘDȘE. 

Proiectele de cercetare vor fi evaluate cu note, de la 1 la 10, de către fiecare membru al 

Comisiei de concurs/admitere, conform fișei de evaluare din anexa 2. Media obținută se va exprima 

cu maximum două zecimale. 

Proba 2. Interviul are drept scop determinarea capacității candidatului/candidatei de a 

prezenta Proiectul de cercetare, a demonstra cunoașterea domeniului de cercetare și a schița propriile 

contribuții în dezvoltarea temei de cercetare. 

În cadrul Interviului candidații/candidatele vor face prezentarea (în format ppt) a Proiectului 

de cercetare doctorală și vor fi evaluați/evaluate din punctul de vedere al cunoștințelor fundamentale 

teoretice și metodologice în domeniul științei economice. 

Cu acordul Consiliului școlii doctorale Interviul se poate desfășura și online (la distanță). 

Pentru Interviu, fiecare membru al Comisiei de concurs prezent la colocviul de admitere acordă 

fiecărui candidat câte o notă întreagă, de la 1 la 10, pe fișa de evaluare din anexa 3. Media obținută 

la Interviu se va exprima cu maximum două zecimale. 

  



Anexa 1. 

Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Stat Moldova, 

Școala Doctorală de Științe Economice 

Proiectul de cercetare doctorală (de admitere) 

al candidatului/candidatei  _________________________________________________  

Titlul proiectului de doctorat (titlul proiectului trebuie să definească exact subiectul cercetării): 

Structura proiectului de cercetare 

Structura unui proiect de cercetare cuprinde câteva componente : 

1. Introducerea 

Recomandări : 

a. Introducerea debutează cu descrierea actualității temei, scopului și obiectivelor 

principalele urmărite prin proiectul de cercetare. 

b. Punctarea problematicii studiului este esențială pentru proiectul dumneavoastră, Aceasta 

este necesar pentru a demonstra și mai clar intențiile pe care le aveți. 

c. Obiectivul/ele proiectului cercetării trebuie expuse succint și să explice ce doriți să 

realizați prin acest studiu. Prezentați pe scurt și punctați în termini preciși obiectivul 

urmărit de cercetare. Obiectivul poate fi teoretic sau practic, dar și mixt - de natură 

teoretică-practică. 

d. Semnificația studiului. În elaborarea proiectului trebuie să se răspundă direct la 

următoarele întrebări: 

 De ce este important studiul ? 

 Pentru cine este important ? 

 Care vor fi implicațiile pozitive ale realizării studiului? 

Semnificația studiului subliniază unde se încadrează cercetarea dumneavoastră între 

cercetările similare și încearcă să convingă cititorul de ce este necesară. Este important 

ca această secțiune să reflecte viziunea proprie a candidatului/candidatei asupra 

problematicii alese. 

e. Întrebările de cercetare. În finalul introducerii trebuie enumerate întrebările care stau 

la baza cercetării (întrebări principale corelate direct cu obiectivele cercetării și întrebări 

secundare, care decurg din primele), fără a fi necesară elaborarea lor. 

Scopul acestor precizări e de a ajuta comisia să decidă dacă tema prezintă interes sau nu. Prezentați 

argumentele (atitudinile) personale și motivele pentru care ați ales tema propusă. Volumul - 2-3 pag. 

2. Cadrul teoretic 

Recomandări: 

a. Schițați fundamentarea teoretică a proiectului. Faceți o scurtă și clară prezentare a teoriilor 



și cercetărilor anterioare aflate în strânsă conexiune cu tema de cercetare, care reprezintă 

fundamentul teoretic al lucrării pe care doriți s-o elaborați. 

b. Arătați evoluțiile în abordarea temei propuse. Confruntați diferite abordări conceptuale, 

structurale, funcționale și tipologice a tematicii respective 

c. Relevați contribuția preconizată în tratarea temei respective. Prezentați succint ideile cu cea 

mai pregnantă influență asupra abordării dumneavoastră. Precizați poziția teoretică pe care 

o adoptați în dezvoltarea temei. Această secțiune poate cuprinde și o parte destinată 

delimitărilor conceptuale și definirii termenilor-cheie sau a termenilor-specifici cu care se 

va opera, dacă este cazul. Prin această parte a proiectului de cercetare, candidatul/candidata 

demonstrează de fapt cunoașterea domeniului și a problematicii cărora le este circumscrisă 

tema aleasă. 

Volumul - până la 4-5 pag. 

3. Metodologia 

Secțiunea de metodologie ar trebui să răspundă următoarelor întrebări: 

 S Ce acțiuni intenționez să realizez pentru a lămuri întrebările de cercetare ? 

 Ce pași trebuie să parcurg pentru a testa ipoteza ? 

 La ce teste va fi supusă ipoteza ? 

 Când poți considera că ipoteza a fost suficient testată pentru a o considera validată sau 

infirmată ? 

Recomandări: 

a. Prezentați metodele pe care le veți utiliza, care pot fi cantitative sau/și calitative. 

b. Indicați instrumentele de cercetare. 

c. argumentați relevanța lor temei de cercetare. 

Volumul - 1-2 pag. 

4. Concluziile 

Proiectul de cercetare se încheie cu concluziile candidatei/candidatului. Aceste concluzii parțial pot 

să apară în corpul proiectului, dar într-o manieră aprofundată să fie formulate la final. E necesar ca 

ele să fie formulate foarte clar și concis, fără ambiguități. În concluzii trebuie întreprins un demers 

de autoevaluare a propriei cercetări , în cadrul căruia să se identifice minusurile și plusurile. 

Volumul - 1-2 pag 

5. Planificare strategică a cercetării 

Recomandări: faceți un plan pe trei ani (patru - în cazul studiilor cu frecvență redusă) ce ar viza 

principalele tipuri de activități pe care vi le propuneți spre realizare, termenii preconizați, momentele 

organizatorice importante, participarea la cursuri etc. 

Volumul - 1-2 pag. 



6. Cuvinte cheie : 

Proiect de cercetare, problematicile proiectului, obiectivele proiectului, fundamentul teoretic, 

metodologia cercetării, metode cantitative, metode calitative 

7. Bibliografie parcursă și orientativă 

Bibliografia parcursă pentru elaborarea proiectului este obligatorie. Ea trebuie să cuprindă literatura 

de specialitate care a stat la baza elaborării proiectului. 

Indicați minimum 10 surse fundamentale la tema de cercetare 

Volumul - 1 pag. 

8. Anexe 

În calitate de Anexe ale Proiectului de cercetare pot servi: 

- Lista de documente vizavi de tematica proiectului de cercetare (legi, hotărâri ale 

instituțiilor decizionale, documente de arhivă etc.); 

- Tabele în care se conțin date empirice, anumiți indicatori cantitativi și calitativi privind 

aspecte în parte ale temei de cercetare; 

- Scheme despre anumite construcții metodologice de cercetare a temei, criterii și tipuri de 

analiză a fenomenului studiat, corelații, interacțiuni între componentele în parte ale fenomenului 

respectiv; 

- Figuri despre raporturile structurale, funcționale, tipologice între anumite laturi ale 

fenomenului supus analizei. 

La aceste și alte anexe posibile este obligatorie indicarea surselor respective : acte, 

documente de arhivă, studii monografice, publicistice. 

N.B.: numărul de pagini indicat pentru fiecare cerință în parte reprezintă standardul minimal. 

Textul Proiectului va conține 10 -15 pagini. 

Norme obligatorii de (tehno)redactare: 

• font TNR, font size 12, justify, la 1,5 spațiere 

• Bibliografie: ordinea alfabetică a autorilor 

  



Anexa 2 

GRILĂ DE EVALUARE A PROIECTULUI DE CERCETARE 

Criterii de evaluare Punctaj (max. 10 

puncte) 

1. Claritatea actualității și obiectivelor proiectului de cercetare. 

Motivarea alegerii temei de cercetare și relevanța acesteia pentru 

domeniul de cercetare 

2 

2. Stadiul actual al cunoașterii, descrierea situației în domeniul de 

cercetare 

2 

3. Relevanța metodelor de cercetare 2 

4. Etapizarea cercetării 2 

5. Relevanța și actualitatea surselor bibliografice de referință pentru 

domeniul de cercetare 

2 

TOTAL 10 

 

  



Anexa 3 

INTERVIUL 

Interviul, forma orală a concursului de admitere la studiile de doctorat, secundează prima probă de 

concurs - proiectul de cercetare în evaluarea capacității candidatei/candidatului de a realiza o 

cercetare doctorală. 

Interviul cuprinde câteva etape distincte: 

Aria tematică a interviului și criteriile de evaluare Punctaj (max. 10 

puncte) 
1 Prezentarea proiectului de cercetare. Discuție științifică pe 

marginea proiectului de cercetare. 

2 

2. Dimensionarea teoretică și metodologică a temei de cercetare 

(principalele școli/doctrine/concepte teoretice+metode de 

cercetare aplicabile pentru investigația proiectată) 

2 

3. Potențialul de aprofundare/avansare a cunoașterii în domeniul 

ales. Adnotarea critică a unei lucrări, prezentată drept 

fundamentală în proiectul de cercetare (la discreția 

competitorului) 

2 

4.Relevarea ipotezelor sau a cuvintelor-cheie ale studiului 

doctoral viitor (la discreția competitorului) 

1 

5.Raportarea cercetării preconizate la spațiul științific național 1 

6. Coerența susținerii interviului: claritatea răspunsurilor, 

coerența ideilor, motivarea și argumentarea corectă a 

răspunsurilor formulate la întrebările puse de comisia de evaluare 

2 

TOTAL 10 

 

Elementele (1,2,3,6) al interviului vor fi notate cu cel mult 2 puncte, iar elementele (4.5) cu cel 

mult 1 punct. Suma punctelor acumulate va corespunde notei respective (10 p. Va fi echivala 

cu nota 10 etc.). 

 

La baza elaborării Metodologiei de desfășurare a probelor de concurs pentru admiterea la studiile 

doctorale a stat Metodologia aplicată în cadrul Școlii de Științe Sociale, autori C. Marin, dr.hab., 

prof.univ. și V. Saca, dr.hab., prof.univ. 


