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/Conţinutul/ 

 

I. TEMA DE CERCETARE 

1. Formularea temei de cercetare: 

2. Incadrarea temei de cercetare în contextul cercetărilor ştiinţifice: 

- ca cercetare în domeniul filosofiei; 

- ca cercetare interdisciplinară la graniţa cercetărilor filosofice şi a cercetărilor ştiinţifice; 

- ca cercetare ştiinţifică cu relevanţe filosofice. 

3. Motivarea alegerii temei: 

- preocupările ştiinţifice personale şi experienţe de cercetare preliminare; 

- accesibilitatea, actualiatea şi însemnătatea cercetării temei; 

- limitele posibile ale cercetării: avantaje şi dezavantaje. 

4. Referiri la cercetările anterioare: 

- domeniul, curentul, paradigma, contextul teoretic şi metodologic mai larg în care se 

incadrează tema cercetată; 

- alți specialiști care s-au ocupat de tema respectivă şi rezultatele a obţinute; 

- prezentul proiect cum se leagă de cercetările şi rezultatele anterioare? 

5. Definirea caracterului cercetării: cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, 

cercetare interdisciplinară, etc. 

 

II. PROBLEMA DE CERCETARE 

1. Presupoziții teoretice și metodologice: 

2. Formularea problemei de cercetare: 

- formularea esenţei problemei sub forma unor întrebări fundamentale; 

- expunerea clară, scurtă şi concisă a conţinutului problemei; delimitarea clară a 

presupoziţiilor şi a întrebărilor-problemă; 

3. Ipoteza de cercetare: 

- schițarea ipotezei de cercetare; repere teoretice, terminologice; 
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- formularea esenţei ipotezei sub forma unei teze fundamentale; 

- stabilirea direcţiilor principale de demonstrare şi argumentare; surse, date, exemple, 

materiale ilustrative folosite; 

- posibilităţile şi limitele previzibile ale întemeierii, confirmării ipotezei. 

4. Alegerea metodelor de cercetare: 

- scurtă prezentare a metodelor, procedeelor, tehnicilor utilizate; 

- concordanța dintre tema aleasă şi metodele de cercetare utilizate. 

5. Surse bibliografice, posibilităţi de documentare, de adunare şi de prelucrare a 

datelor: 

- componenţa şi dimensiunile bibliografiei, accesibilitatea ei în biblioteci, în baze de date, 

prin surse online; posibilităţile de utilizare ale acestora; 

- forme, metode şi procedee, locul şi perioada de adunare şi de prelucrare a datelor 

empirice necesare pentru cercetare. 

6. Forme de colaborare ştiinţifică: 

- locurile posibile de realizare a cercetării şi documentării; 

- consultarea specialiştilor, participare în echipe de cercetare; 

- deschideri interdisciplinare spre domenii de cercetare înrudite; 

- posibilităţi de participare în proiecte comune. 

 

III. ETAPELE DE REALIZARE ALE PROCESULUI DE CERCETARE 

1. Etapele procesului de cercetare: 

- proiectarea etapelor; stabilirea pentru fiecare etapă a principalelor momente de realizare, 

a locului, a termenului şi a caracterul activităţii depuse; 

- aprobări şi recomandări necesare. 

2. Cheltuieli de cercetare: 

- cheltuieli materiale (documentare, adunarea şi prelucrarea datelor); 

- cheltuieli de transport şi cazare; 

- cheltuieli legate de publicarea rezultatelor. 

 

IV. REZULTATELE POSIBILE ALE CERCETĂRII 

1. Contribuții personale la cercetarea temei: 

- formularea clară şi concisă: în ce constă aportul personal? 

- întrebările-problemă şi argumentele justificative pe care se bazează poziţia proprie; 

- contribuţii pe plan teoretic la dezvoltarea investigaţiilor filosofice; 

- contribuții la aplicarea filosofiei în context existenţial şi socio-cultural; 

2. Posibilităţile de utilizare concretă ale rezultatelor:  

- în procesul de continuare a cercetărilor;  

- în domeniu practic-aplicativ. 

3. Posibilităţile de publicare a rezultatelor: 

- planificarea participărilor la întruniri științifice şi profesionale (când, unde?); 

- reviste ştiinţifice, volume de studii care oferă posibilităţi de publicare. 

 

V. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ 

- titluri studiate în legătură cu tema de cercetare (40-50 de titluri); 

- lângă publicaţiile apărute în limba română bibliografia trebuie să conţină şi publicaţii 

apărute în limbi străine (de recomandat în două limbi străine); 
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- maximum 40% a titlurilor pot proveni din surse online. 

 

Observaţie: 

Ghidul prezentat are doar caracter orientativ; fiecare doctorand are posibilitatea de 

a-și elabora propriul proiect de cercetare în funcţie de cerinţele şi particularităţile temei 

alese şi în conformitate cu intenţiile şi capacităţile personale. 

  

Cluj-Napoca, mai 2013. 

 

      Prof. univ. dr. Veress Carol 


