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Regulamentul Simpozionului International 

„Olimpiada tinerilor doctoranzi” 
 

  

 Articolul 1. Simpozionul international „Olimpiada tinerilor doctoranzi” este organizat 

de Centrul de Cercetare pentru Performanta Umana (CCPU), Pitesti si Institutul National de 

Cercetare în Sport (INCS), Bucuresti, în parteneriat cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 

IOSUD, Universitatea „Babeş-Bolyai”  Cluj-Napoca, sub egida European College of Sport 

Science (ECSS), în scopul stimularii activitatii de cercetare stiintifica a doctoranzilor si 

încurajarii demersului stiintific de elaborare a proiectelor de cercetare lansate pentru 

competitia Consiliului National al Cercetarii  Stiintifice (CNCS) – proiecte pentru tineri 

doctoranzi (proiecte T.D.). 

 Editia a VII a competitiei se va desfasura la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 

IOSUD, Universitatea „Babeş-Bolyai”  Cluj-Napoca în perioada  16 - 17.03. 2012. 

 Articolul 2. Simpozionul se desfasoara sub forma unei competitii de proiecte de 

cercetare. Comisia de jurizare v-a aprecia atât structura si continutul  priectului cât si 

sustinerea acestuia, conform grilei de evaluare si va stabili punctajul final al proiectului.  

 Articolul 3. În competitie sunt admisi doctoranzii cu vârsta maxima de 35 ani.  

 Articolul 4. Înscrierea candidaţilor şi a proiectelor în competitie, în limba română şi în 

limba engleză, se face on-line pe site-ul CCPU (www.ccpu.ro), Manifestari stiintifice, 

Olimpiada Tinerilor Doctoranzi 2013, pâna la data de 01.03.2013. Proiectele se depun 

obligatoriu în format electronic si printat şi la secretariatul Facultăţii de Educaţie Fizică şi 

Sport, Universitatea din Piteşti, tot pâna la data de 01.03.2013. 

 Articolul 5. Jurizarea proiectelor înscrise în competitie se face conform criteriilor 

anexate prezentului regulament, prin însumarea punctelor în doua etape: punctele acordate 

continutului proiectului, punctaj transmis de membrii comisiei de evaluare pâna la data de 

14.03.2013, Presedintelui Comisiei de evaluare a proiectelor si prin punctele acordate 

sustinerii  proiectului de  catre doctorand. 

 Etapa I: 08.03.2013 - 13.03.2013 -evaluarea proiectelor; 

 Etapa II 16 – 17.03.2013 - evaluarea sustinerii proiectelor  

 Articolul 6. Institutul National de Cercetare în Sport, Bucuresti, acorda doctorandului 

al carui proiect se claseaza pe primul loc, în urma jurizarii comisiei,  un premiu în bani, de 

1000 EURO, dacă competiţia va fi internaţională sau trei premii în valoarea totală de 2000 lei 

(premiul I - 1000 lei; premiul II - 600 lei, premiul III - 400 lei) 

 Articolul 7. Centrul de Cercetare pentru Performanta Umană în parteneriat cu IOSUD 

Facultatea de Educaţie fizică şi Sport, Universitatea „Babeş-Bolyai”  Cluj-Napoca acorda: un 

premiu special, pentru cea mai originala tema de proiect; diplome de participare tuturor 

doctoranzilor care participa la simpozion; faciliteaza publicarea gratuită, în numerele  revistei 

Journal of Physical Education and Sport „Citius, Altius, Fortius”/2013, a lucrărilor 

doctoranzilor ale căror proiecte  se clasează pe primele trei locuri (câte o lucare pentru fiecare 

doctorand)  

 Articolul 8. Primii trei clasati la editia 2013 a Simpozionului National „Olimpiada 

Tinerilor Doctoranzi” nu mai pot participa la editiile urmatoare ale acestei competitii. 
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