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PROIECTUL DE CERCETARE- GRILA DE EVALUARE ȘI NOTARE 

• 1 punct de acordă din oficiu 

• Se notează fiecare secțiune a proiectului de cercetare 

I. Titlul 
1.  Formularea titlului este operaţională şi comprehensivă. 2 p 

2.  Titlul este în concordanţă cu tema/conţinutul proiectului. 2 p 

3.  Titlul prefigurează tipul de studiu aplicativ inclus în lucrare (constatativ, experimental, centrat pe studiu 

de caz, teoretic) 

2 p 

II. Motivaţia alegerii temei de cercetare 

Alegerea temei de cercetare este dictată în primul rând de interesul de cunoaştere al fiecăruia  
1.  Motivația reflectă interesul de cunoaștere 3 p 

2.  Motivația reflectă actualitatea temei de cercetare 3 p 

III. Conceptele cheie  
1.  Conceptele cheie sunt incluse/desprinse din titlul cercetării 3 p 

IV. Fundamentarea teoretică a cercetării 
1.  Sunt analizate teoretic conceptele cheie incluse în titlu 10 p 

2.  Fundamentarea teoretică reflectă o analiză rezumativă și actuală a temei de cercetare 10 p 

3.  Sunt incluse 5 trimiteri bibliografice actuale – corect citate/incluse în text 5 p 

4.  Sunt prezentate puncte de vedere proprii 5 p 

V. Întrebările de cercetare 
1.  Întrebarea/întrebările de cercetare includ conceptele cheie desprinse din titlu și analizate în 

fndamentarea teoretică 

5 p 

2.  Întrebarea/întrebările de cercetare surprind corect posibila relație dintre conceptele cheie/variablele 

cercetării  

5 p 

VI. Scopul cercetării 

1.  Scopul cerecetării - include conceptele cheie desprinse din titlu și analizate în fndamentarea teoretică; - 

surprinde  corect posibila relație dintre conceptele cheie/variablele cercetării 

5 p 

VII. Obiectivele cercetării 
1.  Obiectivele cercetării includ conceptele cheie desprinse din titlu și analizate în fndamentarea teoretică 5 p 

2.  Obiectivele cercetării surprind corect posibila relație dintre conceptele cheie/variablele cercetării  5 p 

VIII. Metodele și instrumentele de cercetare utilizate 
1.  Identificarea corectă a metodei utilizate, a instrumentele de lucru și a populației țintă pentru fiecare 

obiectiv de cercetare 

5 p 

2.  Argumentați opțiunea pentru metodele de cercetare alese 

 

5 p 

IX. Bibliografia 

1.  Bibliografia conține 5 surse bibliografice, precizate corect, conform exemplelor oferite 5 p 

2.  Bibliografia finală este în concordanță cu sursele bibliografice menționate în text. În bibliografia finală 

sunt specificate doar sursele menționate în text 

5 p 

 


