UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE CHIMIE
ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE

ANUNȚ
În atenția studenților-doctoranzi seria admisă în anul universitar 2018/2019

REFERAT DE CERCETARE III (Proiect de cercetare independent)
 Susținerea Referatului de cercetare III (Proiectului de cercetare independent)va avea loc conform
planului de pregătire individuală, în perioada 5-9 aprilie 2021.
 Referatul de cercetare III (Proiectul de cercetare independent)se va întocmi în forma unei aplicații de
grant,tip bursă doctorală, pentru o perioadă de 2 ani, conform structurii de mai jos. Susținerea
referatului (format MS Power Point, timp de 10 min.) se va realiza în prezența conducătorului de
doctorat, a comisiei de îndrumareși a membrilorȘcolii Doctorale în Chimie.
Referatul de cercetare III (Proiectul de cercetare independent)se va redacta în limba română sau engleză,
conform contractului de studii,maxim 10 pagini, în format A4 (margini 2cm) cu fonturi Times New
Roman 12, la un rând, și va răspunde următoarei structuri:
1. Nume și prenume doctorand
2. Titlul tezei de doctorat
3. Titlul proiectului propus
4. Cuvinte cheie
5. Stadiul actual al cunoașterii în domeniu pe plan național și internațional, raportat la cele mai
recente referințe din literatura de specialitate.
6. Contribuțiile potențiale raportate la cele mai recente realizări existente în fluxul principal de
publicații.
7. Obiectivele și activitățile de cercetare
8. Metodologie
9. Bugetul proiectului și justificarea acestuia – perioada de derulare a proiectului – maxim 24 luni
Capitol cheltuieli
I.1. Salarii
II.1. Reactivi și consumabile
II.2. Echipamente CD
III.1. Mobilități
IV. Cheltuieli indirecte (10% din II.1.+ III.1.)
Total

Anul I (lei)

Anul II (lei)

10. Diseminare / valorificare a rezultatelor cercetării
11. Bibliografie.

 Cererea de înscriere, Proiectul și prezentarea Power Point (denumite:
Cerere/Proiect/Prezentare_nume_prenume) se trimit la secretariatul școlii doctorale
în perioada 22-31 martie 2021, prin email la adresa:
cornelia.floroiu@chimie.unibuc.ro, iar formatul imprimat al documentelor
menționate se aduc în ziua susținerii.
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