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ANEXA nr. 4- Model Raport de activitate-final 
 

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 

ŞCOALA DOCTORALĂ A FACULTĂŢII DE_______________________ 

Nr.________________ din _____________________ 
 

 
Aviz Director Şcoală Doctorală (TU Iaşi) 
……………………………………………… 

  
 

Raport de activitate - final 
 

STAGIUL EXTERN LA UNIVERSITATEA (INSTITUTUL DE 
CERCETARE)......................................................................,  

TARA........................................ 
Perioada ....................... 

 
Doctorand: ……………............................................................................................................., anul II 
Coordonator stagiu extern de cercetare ……….……………………………………..………….. ……….. 
Conducător de doctorat: Prof.univ.dr.ing. .....................................................…….……...………........... 
Domeniul de doctorat ............................................................................................................................ 
Locaţia unde s-a desfăşurat stagiul de cercetare în cadrul Universitatii (Institutului), ţara………...…… 
………………………………………………………………………………………………...………………….. 
 
 
I. Descrierea institutiei în care se desfăşoară stagiul de cercetare ( o scurtă 

descriere privind profilul şi rezultatele deosebite obţinute – maximum 1 pagină) 
 
II. Obiectivele stagiului de cercetare extern (se vor preciza obiectivele specifice 

cercetării care trebuiau realizate de către doctorand, maximum ½ pagină) 
 
 
III. Rezultatele cercetării din stagiul extern  - maximum 6 pagini 

 
a. Tematică şi activitati reprezentative desfăşurate de doctorand pe perioada stagiului 

de cercetare extern 

 
Nr. 
crt. 

Obiective 
specifice/tema de 

cercetare 

Activităţi 
reprezentative pentru 

obiectiv 
Continutul activităţii 

Perioada de 
desfăşurare a 
activităţii 

Observaţii 
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b. Rezultatele cercetărilor efectuate pe perioada stagiului exten 
 

Nr. crt. 
Obiective 

specifice/tema de 
cercetare 

Rezultate obţinute 
Contribuţiile rezultatelor 
la progresul cercetării 

doctorale 

Observaţii privind 
realizarea sau 
nerealizarea 

obiectivelor propuse 
     
     
     
     
Notă: Tabelele cu rezultatele cercetării se pot completa după caz cu prezentarea şi interpretarea rezultatelor experimentale. 

 
IV. Activităţi de diseminare a rezultatelor pe perioada stagiului extern 
 

a. Publicaţii (în calitate de autor/coautor): lucrări publicate, contribuţii la cărţi/capitole 
din cărţi 

 
Nr. Crt. Titlul lucrării Autor/autori Completări obligatorii conform Notei* 

    
    

 
*Notă:  

• Lucrare publicată în revistă cotată ISI (pentru revistele cu factor de impact se va preciza factorul de impact) 
• Lucrare publicată în revistă cotată ISI, CNCSIS categoria A, fără factor de impact 

• Lucrare publicată în volumul unei conferinţe indexate ISI / volum ISI Proceedings 
• Lucrare publicată în revistă BDI (inclusiv CNCSIS categoria B si B+) 
• Lucrare publicată în volumul unei conferinţe naţionale sau internaţionale (cu ISBN sau ISSN) 
• Cereri de brevete.  
− alte informaţii: nr. revistă / volum, anul publicaţiei, ISBN sau ISSN, pag. etc. 

 

b.  Participări la manifestări ştiinţifice şi lucrări prezentate 

• În calitate de participant (denumirea manifestării ştiinţifice,  instituţie organizatoare, perioada, 
localitatea, ţara) 
 

• În calitate de autor / coautor (titlu lucrare, autor(i), denumirea manifestării ştiinţifice, instituţia 
organizatoare, perioada, localitatea, ţara), alte informaţii pentru abstracte: revista / volumul, pag., 
etc. 

 
c.  Participări la manifestări ştiinţifice (susţinute prin proiectul CUANTUMDOC) 

Nr. 
Crt. 

Manifestarea ştiinţifică Universitatea/Conferinţa Perioada Observaţii sau 
alte detalii 

1.    Raport 
cercetare/Lucrare 

publicată 
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V. Activităţi complementare (în cadrul stagiului de cercetare extern): 
module training utilizare aparatura performantă, workshop-uri ale 
universităţii care organizează stagiul extern, etc.) - maximum 2 pagini 
 
VI.  Alte activităţi ale doctorandului relevante pentru proiectul 
CUANTUMDOC  în cadrul stagiului de cercetare extern - maximum 2 pagini  
................................................................................................................................................ 
 

Conducător de doctorat, 
 
 

Doctorand, 

  
 
 
 
Data: ........................................... 
 


