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Anexa 7 la Hotărârea Senatului nr. 142 din 29 noiembrie 2018
Președintele Senatului UDJG,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE A STUDENTULUI-DOCTORAND
din Programul individual de studii universitare de doctorat
Anul ......... de doctorat
Numele, inițiala tatălui și prenumele studentuluidoctorand
Data înmatriculării la doctorat
Domeniul/Subdomeniul de doctorat
cu frecvenţă/buget cu bursă/buget fără bursă/cu taxă
cu frecvență redusă/buget fără bursă/cu taxă

Forma de învăţământ/Forma de finanțare
Tema/Titlul propus al tezei de doctorat
Conducător de doctorat

Gradul de realizare a activității
Nr.
crt.

A.1
A1.1
…..
…..
A. 2
A 2.1
A 2.2
A 2.3.

Denumirea activităţii

Rezultatul
activității*

Data de
finalizare
planificată

Nerealizat

Realizat
partial (%)

Realizat
integral
(100%)

ECTS**/
Observații***

PROGRAMUL INDIVIDUAL DE PREGĂTIRE AVANSATĂ ȘI DOCUMENTARE
Certificat de
participare eliberat
Participarea la ....
de secretariatul
doctorate
Raport și/sau
Prezentare orală
Raport și
Raportul de documentare ……………
Prezentare orală
PROGRAMUL INDIVIDUAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
Raport și
Raportul de cercetare ……………….
Prezentare orala
Raport și
Raportul de cercetare ……………….
Prezentare orala
Raport/Prezentare
Raport de cercetare ..... (opțional)..….
orala

* Certificat, raport scris și prezentare orală/articol de sinteză (review), conform Programului individual de studii universitare de doctorat (Anexa 1);
**Numărul de credite realizate conform condițiilor stipulate în tabelul SISTEM DE CREDITE TRANSFERABILE din Programului individual de studii universitare de
doctorat (Anexa 1).
*** Promovare/Finalizare activitate/Recuperare activitate, astfel:
- pentru promovare în anul următor, doctorandul trebuie să realizeze minimum 30 ECTS din activități obligatorii, cu obligaţia recuperării creditelor restante până la
sfârșitul stagiului. Pentru minim 30 ECTS realizate se propune promovarea în semestrul/anul următor , continuarea și finalizarea activităţii fără suspendarea
bursei, cu angajamentul studentului doctorand privind finalizarea (în cadrul colectivului de îndrumare);
- în cazul în care sunt realizate mai puțin de 30 ECTS se propune reluarea/recuperarea activităţii restante cu angajamentul studentului doctorand (în cadrul
colectivului de îndrumare), fără suspendarea bursei (pentru semestrul următor). În cazul nerealizării creditelor restante în decursul a două semestre succesive/până la
finalizarea stagiului doctoral, se va propune suspedarea bursei până la finalizarea semestrului respectiv. Bursa restantă se va recupera numai după finalizarea
corespunzătoare a activității, dar nu mai târziu de sfârșitul anului calendaristic în derulare și fără a se depăși perioada legală de acordare.
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A 2.2
Denumirea activităţii*

A 2.2.1.
A 2.2.2.
A 2.2.3.

PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI COMPLEMENTARE
Activitate Remunerată/
Data/
cofinanțată
din alte surse
Rezultatul
perioada
decât
buget
(doctorat)
activității
realizării
Nu
Da

Activitate ştiinţifică în cadrul proiectelor de
cercetare (naţionale, internaţionale) altele decât
proiectul tezei de doctorat.
Activitate didactică
(laboratoare, seminarii, etc).
Alte activităţi (participare organizare
evenimente ştiinţifice, etc ).
........

4-6 ore

Număr de puncte
/ECTS*

........ore

* Conform Programului individual de studii universitare de doctorat

IMPORTANT
1. Raportul anual de activitate a studentului-doctorand se verifică și se validează de către conducătorul de doctorat, pentru
perioada considerată. Numărul de credite (inclusiv cele obținute prin convertirea punctelor obținute din activități din sfera
cercetării doctorale) este acordat de conducătorul de doctorat, luând în considerare și evaluările/aprecierile comisiei de
îndrumare.
2. Raportul de activitate se discută cu comisia de îndrumare.
3. Conducătorul de doctorat, împreună cu membrii comisiei de îndrumare, vor analiza/discuta observațiile și propunerile
pertinente venite din partea studentului doctorand, în vederea îmbunătățirii și/sau optimizării activității sale de cercetare
doctorală.
4. Raportul se depune la secretariat doctorat în maximum 7 zile de la terminarea perioadei evaluate.
Data întocmirii:...............................

Student doctorand/ Semnătură ................................
Conducător de doctorat/ Semnătură ........................
Comisia de îndrumare/ Semnături, ……………….
………………..
………………..
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