
 

 

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR  

pentru anul universitar 2016 – 2017 
la programe de studii universitatre de doctorat, organizate la forma de învățământ cu frecvenţă și cu frecvenţă redusă 

 

Data Anul I Anul II Anul III  Data  
L 03.10.2016 DESCHIDEREA FESTIVĂ A ANULUI UNIVERSITAR   L 03.10.2016 

L 03.10.2016 Pregătire individuală și elaborarea 

PID-ului/ participare la seminarii 
științifice  

Pregătire individuală și de elaborare a 

raportului de progres al cercetării/ 
participare la seminarii 

 științifice 

Pregătire individuală și de elaborare a 

raportului de progres al cercetării/ 
participare la seminarii științifice 

 

L 

03.10.2016 

V 21.10.20161 V 21.10.2016  

L 31.10.2016 Pregătire individuală și de elaborare a 

raportului de progres al cercetării/ 
Documentare, cercetare și valorificare 

prin publicarea în reviste de prestigiu/ 

participare la seminarii științifice 

Pregătire individuală și de elaborare a 

raportului de progres al cercetării/ 
Documentare, cercetare și valorificare 

prin publicarea în reviste de prestigiu / 

participare la seminarii științifice 

Pregătire individuală și de elaborare a 

raportului de progres al cercetării/ 
Documentare, cercetare și valorificare 

prin publicarea în reviste de prestigiu / 

participare la seminarii științifice 

L 31.10.2016 

V 23.12.2016 V 23.12.2016 

S 24.12.2016 Vacanța de iarnă  S 24.12.2016 

D 08.01.2017 (2 s) D 08.01.2017 

L 09.01.2017 Pregătire individuală și de elaborare a 

raportului de progres al cercetării/ 

Documentare, cercetare și valorificare 

prin publicarea în reviste de prestigiu/ 

participare la seminarii științifice 

Pregătire individuală și de elaborare a 

raportului de progres al cercetării/ 

Documentare, cercetare și valorificare 

prin publicarea în reviste de prestigiu / 

participare la seminarii științifice 

Pregătire individuală și de elaborare a 

raportului de progres al cercetării/ 

Documentare, cercetare și valorificare 

prin publicarea în reviste de prestigiu / 

participare la seminarii științifice 

L 09.01.2017 

D 12.02.2017 D 12.02.2017 

L 13.02.2017 Vacanță după semestrul I (1s) L 13.02.2017 

D 19.02.2017 D 19.02.2017 

L 20.02.2017 Pregătire individuală și de elaborare a 

raportului de progres al cercetării/ 

Documentare, cercetare și valorificare 
prin publicarea în reviste de prestigiu / 

participare la seminarii științifice 

Pregătire individuală și de elaborare a 

raportului de progres al cercetării/ 

Documentare, cercetare și valorificare 
prin publicarea în reviste de prestigiu / 

participare la seminarii științifice 

Pregătire individuală și de elaborare a 

raportului de progres al cercetării/ 

Documentare, cercetare și valorificare 
prin publicarea în reviste de prestigiu / 

participare la seminarii științifice 

L 20.02.2017 

V 14.04.2017 V 14.04.2017 

L 17.04.2017  Vacanță de Paști (1s) 
                                           

L 17.04.2017 

D 23.04.2017 D 23.04.2017 

L 24.04.2017  Pregătire individuală și de elaborare a 

raportului de progres al cercetării/ 
Documentare, cercetare și valorificare 

prin publicarea în reviste de prestigiu/ 

participare la seminarii științifice 

Pregătire individuală și de elaborare a 

raportului de progres al cercetării/ 
Documentare, cercetare și valorificare 

prin publicarea în reviste de prestigiu / 

participare la seminarii științifice 

Pregătire individuală și de elaborare a 

raportului de progres al cercetării/ 
Documentare, cercetare și valorificare 

prin publicarea în reviste de prestigiu / 

participare la seminarii științifice 

L 24.04.2017  

V 28.04.2017  

V 

 

28.04.2017 

M 02.05.2017 Depunerea online si fizic a rapoartelor 

de progres al cercetării, cu avizul 

conducătorului științific  

Depunerea online si fizic a rapoartelor 

de progres al cercetării, cu avizul 

conducătorului științific 

Depunerea online si fizic a rapoartelor 

de progres al cercetării, cu avizul 

conducătorului științific 

M 02.05.2017 

M 31.05.2017 M 31.05.2017 

J    01.06.2017 Evaluarea online si orală a rapoartelor 

de progres al cercetării  

Evaluarea online si orală a rapoartelor 

de progres al cercetării 

Evaluarea online si orală a rapoartelor 

de progres al cercetării 

J   01.06.2017 

V 02.06.2017 V 02.06.2017 

L 05.06.2017 Rusaliile L 05.06.2017  

M 06.06.2017  Evaluarea online si orală a rapoartelor 

de progres al cercetării  

Evaluarea online si orală a rapoartelor 

de progres al cercetării 

Evaluarea online si orală a rapoartelor 

de progres al cercetării 

M 06.06.2017 

 

V 16.06.2017 V 16.06.2017 

 

L 19.06.2017  Pregătire 

sesiune de 
reevaluare 

rapoarte de 

progres  

Pregătire 

individuală și de 
elaborare a 

raportului de 

progres al 

cercetării/ 

Documentare, 

cercetare și 
valorificare prin 

publicarea în reviste 

de prestigiu/ 
participare la 

seminarii științifice 

Pregătire 

sesiune de 
reevaluare 

rapoarte de 

progres 

Pregătire 

individuală și de 
elaborare a 

raportului de 

progres al 

cercetării/ 

Documentare, 

cercetare și 
valorificare prin 

publicarea în reviste 

de prestigiu/ 
participare la 

seminarii științifice 

Pregătire 

sesiune de 
reevaluare 

rapoarte de 

progres 

Pregătire în 

vederea elaborării 
și susținerii tezei 

de doctorat  

L 19.06.2017  

V 15.07.2017  V 15.07.2017 

L 18.07.2017 Reevaluare 

rapoarte de 

progres al 
cercetării 

Reevaluare 

rapoarte de 

progres al 
cercetării 

Reevaluare 

rapoarte de 

progres al 
cercetării 

L 18.07.2017 

V 22.07.2017 V 22.07.2017 

J 22.07.2017 Vacanță de vară  J 22.07.2017 

D    01.10.2017 D 01.10.2017 

L 02.10.2017 DESCHIDEREA FESTIVĂ A ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018 L 02.10.2017 

 

                                                 
1 Nota: Data de 21.10.2016 reprezintă termenul până la care studentul doctorand va depune PID-ul semnat la Scoala doctorală. PID-ul va fi depus ulterior la sediul 

CSUD, semnat de către conducătorul de doctorat, membrii comisiei de îndrumare şi de directorul şcolii doctorale, până la data de 28.10.2016 


