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Cdtre,

Conducltor de doctorat, Prof. univ. Dr.

Problematica: DOCTORANZI ANUL I, in
Domeniile: MEDICINA VETERINARA

anul universitar 2013-2014

V[ reamintim faptul ci doctoranzii inscriqi la doctorat in octombrie 2013, la Domeniul
MEDICINA VETERINARA sunt obliga{i sd finalizeze Ciclul de Studii Universitare Avansate.
Aceasta inseamni cd ei trebuie sd realizeze:

a. Promovarea tuturor examenelor din planul individual de invdfimAnt, cu primirea creditelor.
b. Prezentarea unui PROIECT DE CERCETARE qi a unui Raporl bibliografic ce vor sta la

bazatezei de doctorat, in fafa comisiei de evaluare.

Pentru realizarea punctului ,,a" vd. rugdm sd informali pe toli doctoranzii care au fost inscriqi
in anul I (2013-2014) pe care ii avefi in indrumare c5, pentru disciplinele formative generale,
trebuie s[ se adreseze titularului de curs pentru eventualele reexamin6ri, pAnd la 30 iunie 2014.

Examenele restante la disciplinele de specialitate vor fi sus{inute, prin verificdri pe parcurs,
la datele la care acestea sunt planificate de titularii disciplinelor respective, pdnd in 30 iunie 2014.

Pentru realizarea punctului ,,b", vd rugim ca, pdni la 4 iulie 2014, sd, ne transmite{i in scris,
la secretariatul $colii Doctorale, numele, prenumele qi specialitatea membrilor comisiei de evaluare
formatd din 3 membri (conducitorul de doctorat qi doi membrii selectafi din comisia de indrumare,
stipufatd in contractul de studiu), care va analiza proiectele de cercetare ale doctoranzilor Dvs.,
pentru a putea emite in timp util decizii de numire ale comisiilor respective. Aceste decizii sunt
obligatorii, dat fiind faptul ci structura comisiei rlmdne neschimbatd la toate rapoartele
doctoranzilor respectivi (excep{ie cazwile de forf6 majord).

Legat de PROIECTUL DE CERCETARE qi Raportul bibliografic, conducerea IOSUD a
hotdrdt ca acestea s[ fie constituite, de fapt, dintr-o sintez[ bibliografici, la care incheierea s[ se
fac[ prin adiugarea unui subcapitol privind obiectivele de cercetare $i activitaflle propuse pentru
realizarea tezei. Sus{inerea acestor proiecte este planificatd pentru perioada 7 iulie - 17 iuli"'2014,
doctoranzii (zi) fiind obliga{i ca, in perioada 1-4 iulie 2014, sd, depuni la secretariatul $colii
Doctorale o cerere tip care si ateste disponibilitatea lor de a sus{ine proiectul de cercetare qi raportul
bibliografic (model cerere tip, anexat).

Vd rug[m ca o dati cu depunerea la secretariatul $colii Doctorale a Proiectului de Cercetare,
sd depuneti 9i PROGRAMUL DE PREGATIRE INDTVDUALA pentru etapa de Cercetare
$tiinlific[ al fiecdrui doctorand, completat cu urmdtoarele Rapoarte de Cercetare plinificate.

Vd rugdm sd luali toate mdsurile ca doctoranzii Dvs. sd fie informafi despre aceste aspecte
ale activitdlii lor.
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