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Către, 

Conducătorii de doctorat - Școala Doctorală de Medicină Veterinară 
 

 

Stimați colegi, 

 
Vă reamintim faptul că studenții doctoranzi din anul I (2021-2022) au obligația să-și finalizeze CICLUL DE 

STUDII UNIVERSITARE AVANSATE, până cel mai târziu în data de 22.07.2022. 

Acest lucru necesită încheierea activităților cuprinse în PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, și anume: 

1) susținerea și promovarea examenelor la disciplinele de specialitate (Sem. I și II), cuprinse în Programul de 

pregătire individuală, cu primirea creditelor aferente fiecărei discipline; 

2) susținerea în prezența Comisiei de îndrumare a RAPORTULUI DE ACTIVITATE, care cuprinde: 1) 

Raportul bibliografic și 2) Proiectul de cercetare, pe baza cărora va fi realizată cercetarea. 

Referitor la cerințele de la punctul 1, vă rugăm să informaţi doctoranzii din anul I pe care-i coordonaţi, care nu au 

promovat examenul la disciplinele formative, să se adreseze titularilor de curs pentru re-examinare, până cel mai târziu la 

data de 30.06.2022.  

Examenele restante la disciplinele de specialitate vor fi susţinute până la datele stabilite de către titularii 

cursurilor respective, nu mai târziu de 30.06.2022. 

Referitor la Raportul bibliografic și Proiectul de cercetare care intră în alcătuirea RAPORTULUI DE 

ACTIVITATE pentru anul I, acestea vor fi structurate după cum urmează: 

 

1) RAPORT BIBLIOGRAFIC (min. 25-30 pagini) 

Pag.1 - Titlul raportului (+ Numele și prenumele, Data) 

Pag.2 - Cuprins 

Pag. 3 – n 

Introducere 

Capitolul 1, 

Capitolul n 

Concluzii 

Lista bibliografică. 

 

2) PROIECT DE CERCETARE (5-10 pagini) 

Titlul proiectului 

Ipoteza de lucru 

Scopul cercetării 

Obiective generale și specifice 

Material și metodă de lucru 

Activități specifice preconizate 

Repartizarea bugetului proiectului doctoral (7500 lei/an) 

Valorificarea rezultatelor obținute (publicații, evenimente științifice etc) 

Lista bibliografică. 

Doctoranzii din anul I trebuie să depună în perioada 04.07.2022-08.07.2022 la secretariatul SDMV o CERERE 

TIP, care să certifice intenția de a susţine RAPORTUL DE ACTIVITATE, care va fi susținut în prezența Comisiei de 

îndrumare în perioada 11–22.07.2022, conform programărilor efectuate.  

Ulterior va fi întocmit și semnat de către toți membri Comisiei de îndrumare PROCESUL VERBAL de 

susținere a RAPORTULUI DE ACTIVITATE. 

Vă rugăm ca pana in 29.07.2022 odată cu depunerea la Secretariatul SDMV a RAPORTULUI DE ACTIVITATE 

și a Procesului  verbal de susținere a Raportului de activitate să atașați şi Programul de pregătire individuală a 

doctoranzilor, conform cerințelor din documentul atașat. 

 

Director SDMV, 

Prof. Dr. Ioan MARCUS 

 


