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FISA DISCIPLINEI 
 
 

Denumirea disciplinei FINANȚAREA CERCETARII DOCTORALE /  

DOCTORAL RESEARCH FUNDING 

Codul 
disciplinei 

4 

Anul de studiu 
Şcoala doctorală 

Program de studii avansate 
Tipul de evaluare finală (E / V / C) V 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DG 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 2 

Total ore din planul de învăţământ 6 Total ore studiu individual 6 Total ore pe semestru 12 

Titularul disciplinei prof univ. dr. Simina TĂNĂSESCU 

 

  
 

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  

14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Şcoala doctorală DREPT  

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii --------- 
 
 6 6    

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului-doctorand 

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 0  8. Pregătire prezentări orale 0 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 0  9. Pregatire examinare finală 0 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 2  10. Consultaţii 0 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 0  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

0  12. Documentare pe INTERNET 4 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 0  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregatire lucrări de control 0  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 6 
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Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere 
 Cunoaşterea principalelor surse de finanțare publică și privată a cercetării științifice   
 Înţelegerea conceptelor, principiilor și metodelor utilizate în constituirea dosarele de 

finanţare a cercetării doctorale  
 Cunoaşterea și înțelegerea importanței planificării activităților în vederea atingerii unor 

obiective de cercetare (proiect de cercetare) 

2. Explicare şi interpretare 
 Înţelegerea rolului standardelor formale în prezentarea rezultatelor cercetării ştiinţifice. 

Open access 
 Înțelegerea criteriilor și metodelor de evaluare pentru atribuirea finanţării unui proiect 
 Înțelegerea criteriilor de evaluare a rezultatelor şi impactului proiectelor 

3. Instrumental – aplicative 
 Deprinderea principalelor abilităţi necesare pentru utilizarea ITC în vederea obținerii de 

finanțare pentru cercetarea doctorală 
 Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică - constituirea unui 

dosar de cerere de finanţare 

4. Atitudinale 
 Înţelegerea importanţei şi rolului unui proiect de cercetare pentru realizarea unei cercetări 

științifice de calitate  
 Promovarea regulilor de deontologie profesională, în particular a regulilor referitoare la 

incompatibilităţi în implementarea proiectelor 
 Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă 

şi aplicarea corespunzătoare a noilor reguli şi standarde pertinente  

 
 

Tabla de materii 

1. Surse publice și private de finanțare a cercetării doctorale. Organisme finanțatoare la nivel 
național, regional și internațional. Cadrul instituțional și strategic al finanțării cercetării 

doctorale. // Public & private sources of financing doctoral research. National, regional and 

international organisms financing doctoral research. The institutional and strategic framework 

of financing doctoral research. 

2. Prezentarea cercetării doctorale sub forma unui proiect de cercetare. Etapele planificării și 
proiectării proiectelor de cercetare doctorală. Evaluarea proiectelor de cercetare doctorală și 

atribuirea finanțării. // Presenting doctoral research as a research project. Project cycle 

management in doctoral research. Evaluating research projects and granting financial 

resources. 
3. Implementarea proiectelor de cercetare doctorală. Valorificarea rezultatelor proiectelor de 

cercetare doctorală : exploatarea și diseminarea către publicul specializat ; comunicarea cu 

publicul larg. // Implementing doctoral research projects. Capitalizing on research results : 
exploitation and dissemination towards a specialized public & communication towards the 
general public. Open access policy. 
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Bibliografia OBLIGATORIE 

1. Lory Mitchell Wingate, Project Management for Research and Development: Guiding Innovation 

for Positive R&D Outcomes, Auerbach Publications, New York, 2014 

2. Maryam Mirzaei, Victoria J. Mabin, The PhD in light of Project Management, 
https://admin.kuleuven.be/personeel/opleiding-
ontwikkeling/cursusaanbod/management_doctoraat/the-phd-in-light-of-projectmanagement.pdf  

3. Codul de etică al Universităţii din Bucureşti 
 

FACULTATIVĂ 
4. Andrei Dobrescu, Elena Pavel, Managementul proiectelor finanţate din fonduri Europene 

pentru perioada 2014-2020, Editura Pro Universitaria, 2004 
5. Stanley E. Portny/Sandrine Sage, Gestion de projet pour les nuls, Edition First Gründ/John 

Wiley & Sons, 2011 
6. European Commission, Research and Innovation, Funding, 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities_en  
7. European Commission, Research and Innovation, Participant Portal H2020 Online Manual,  

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm  
8. European Research Council, Communicating your research, https://erc.europa.eu/managing-

your-project/communicating-your-research  
 

 

Lista materialelor 
didactice 
necesare 

1. Baze de date pertinente pentru cercetarea ştiinţifică în domeniul dreptului 
2. Acces internet  
3. Bibliografie juridică 
4. Videoproiector 
5. Laptop 

 
 

 
Pentru evaluarea finală sunt avute în vedere  

 

 
Ponderea în evaluare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
- prezenţă şi participare activă în cadrul cursurilor 75% 

 
- testarea continuă pe parcursul cursului 25% 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală.  de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau probleme 

etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect, etc.. 
 

Evaluare continuă pe baza activității desfășurate cu mențiune "admis / respins" 
 

Cerinţe minime pentru calificativul “admis” 
(sau cum se acordă calificativul “admis”) 

 Dovedirea însuşirii minimale a principalelor coordonate ale cadrului instituțional și strategic al finanțării proiectelor de 
cercetare doctorală  

 Dovedirea însuşirii minimale a abilităţilor de realizare a unui proiect de cercetare doctorală în vederea obținerii unei 
finanțări  

 Cunoaşterea bibliografiei obligatorii 
 Prezenţă activă la minim 75% din cursuri 

 
 
Data completării: 20 septembrie 2019     prof.univ.dr. Simina TANASESCU  
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https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities_en
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://erc.europa.eu/managing-your-project/communicating-your-research
https://erc.europa.eu/managing-your-project/communicating-your-research

