
Tema: Doctoranzii şi procesul de cercetare ştiinţifică: rolul bibliotecii 

Ghid de interviu pentru focus grup  

(grup ţintă doctoranzi) 

Realizare mai – iunie 2014 

 

Tema Întrebări la care dorim răspuns 

 

Introducere/ Cuvânt de 

salut 

(5 minute) 

Salutarea şi mulţumirea participanţilor. Prezentarea moderatorilor 

Informații despre scopul cercetării în cadrul proiectului 

Informații privind întrebările generale despre care dorim să discutăm 

Informații privind confidenţialitatea şi consimțământul 

Informații privind înregistrarea audio 

Informații privind anonimitatea 

Informații practice  

Întrebări din partea respondenţilor 

 

În calitate de doctorand 

(10 minute) 

- Ce schimbări aţi avut în procesul de devenire de la student/masterand la  

doctorand? 

- Care sunt sarcinile dvs. principale? 

- Cum vă prezentaţii: doctorand, cercetător ştiinţific, competitor, colaborator 

ştiinţific, cercetător? 

- Ce este cel mai dificil? Puteți descrie aceste dificultăţi în raport cu alte grupuri: 

masteranzi, angajaţi, cercetători? 

- Cum înţelegeţi care este scopul principal al doctoratului? 

 

Comportamentul 

doctorandului în 

căutarea informaţiilor şi 

necesitățile 

informaţionale 

(20 minute) 

- De ce tipuri de surse documentare aveți nevoie pentru proiectele dvs.? 

- Cum găsiți literatura şi informațiile pe care le folosiți pentru proiect? 

- Unde găsiți literatura / surse? 

- Cât de minuţios ar trebui să fiți atunci când căutați publicaţiile? Când consideraţi 

că aţi reuşit s-o faceţi? 

- Ce așteptări are conducătorul ştiinţific al dvs. în legătură cu căutarea informaţiei 

realizată independent de către dvs.?   

- Cum va țineți la curent cu domeniul dvs. de cercetare? (ex. Folosiți informarea pe 

diverse căi (RSS, site-uri web, reţele, liste de discuţii, informare prin poşta 

electronică, expoziţii etc.)? 

- Ce criterii folosiți pentru a decide daca anumite surse din literatura de specialitate 

sau surse informaţionale sunt utile pentru proiectul dvs.? Ex. Este oare important 

factorul de impact la alegerea literaturii? 

- Ce tipuri de literatură de specialitate sunt cele mai importante pentru disciplina 

dvs. (ex: articole, cărţi, literatura gri)? 

- Cum gestionaţi referințele pe care le găsiți pe parcursul cercetării? Utilizați 
instrumente de management al referințelor? EndNote? 

  

Conștientizarea eticii şi 

utilizarea surselor 

- Cum înţelegeţi dvs. „lipsa de onestitate academică”?  

- Este comunitatea dvs. academică preocupată de plagiarism / înşelăciune / lipsa de 



(10 minute) onestitate academică? În cazul în care sunteţi profesor, sunteţi preocupaţi de 

combaterea plagiarismului în procesul de predare? Cum abordaţi problemele 

plagiarismului cu studenții? Care sunt masurile? 

 

Activitatea editorială 

(5 minute) 

 

- Este activitatea editorială un obiectiv în programul dvs. de doctorat? Explicaţi. 

 

Alegerea unde să publice 

(10 minute) 
- Ce este important de a lua în considerație atunci când publicăm? 

- Cum se determină în comunitatea dvs. de cercetare ce trebuie de publicat? 

- În activitatea de publicare, este comunitatea ştiinţifică axată pe punctaj  sau pe 

indicatori de performanţă? De exemplu, CNAA. 

- Sunteţi familiarizaţi cu analiza citărilor ca măsurător de impact (ex: h-index, factor 

de impact)? 

- Există în departamentul dvs. de cercetare proceduri  pentru raportare, înregistrarea 

rezultatelor cercetării? 

  

Cunoștințe şi atitudini 

privind Accesul Deschis 

(15 minute) 

- Accesul Deschis: cunoaşteţi ce este? 

- Aveți experiență de publicare în Accesul Deschis? 

- Aveți experiență de publicare în IREK sau alte arhive în Acces Deschis?  

- Ce versiuni de articole ați depus în arhivele deschise (manuscrise, ultima versiune 

după recenzare şi / sau versiunea finală formatată a editorului)? 

- Ați avut discuții în comunitatea dvs. academica privind editarea în AD? 

- Care sunt argumentele pro şi contra Accesului Deschis? 

- Ați avut discuții despre politica instituţională privind Accesul Deschis a 

Academiei de Studii Economice. 

 

Publicare în colaborare 

(coautor) şi dreptul de 

autor 

(5 minute) 

- Este obișnuit să publicaţi lucrări în colaborare (coautor) sau preferaţi să publicaţi 

în mod individual? 

- Apar întrebări cu privire la dreptul de autor sau la drepturile la publicații 
academice în comunitatea dumneavoastră de cercetare? 

- Cum vedeţi o partajare corectă a drepturilor la publicațiile academice?  

Editor VS autor? Asistent VS cercetător principal? 

 

Suport în procesul de 

cercetare 

(5 minute) 

- Care persoane sunt mai importante în procesul de cercetare? 

- Care alți factori sunt importanți pentru a obține sprijin în cercetarea dvs. (fizici/ 

tehnici sau comunităţi virtuale)? 

 

Utilizarea reţelelor 

sociale 

(5 minute) 

- Participați în reţele sociale în legătură cu cercetarea dvs.? Dacă da, care? 

- Participați în rețele online ale cercetătorilor sau alte reţele? De ce? Cu ce 

beneficii? Ce utilizați? 

- Ce tipuri de informații faceţi schimb în reţelele sociale la care participați? 

 

Experiența şi așteptările 

de la bibliotecă 

(20 minute) 

-  Ce rol joacă biblioteca în cercetările dvs.? 

- Care sunt experiențele pozitive şi negative legate de bibliotecă? 

- În calitate de doctorand, aţi fost instruit privind căutarea literaturii? 



- Ați frecventat cursuri de utilizare a bibliotecii în perioada studiilor de licență sau 

masterat? 

- Cum folosiți serviciile bibliotecii ASEM?  

- Ce fel de suport vă oferă biblioteca la realizarea sarcinilor cercetării de doctorat? 

- Ce servicii suplementare ați mai dori să aveți în cadrul bibliotecii? 

- Cum ar putea biblioteca să vă ajute la realizarea sarcinilor de cercetare? 

- Cum ar putea biblioteca să vă ajute la diseminarea rezultatelor cercetării dvs.? 

 

Subiecte finale 

(10 minute) 
- Care sunt cele mai importante idei care au apărut în cadrul acestei discuții? 

- Aveţi propuneri şi sugestii privind dezvoltarea web site-lui bibliotecii. 

- Acum după ce am abordat toate subiectele, ați dori ceva să mai adăugați?  Este 

ceva ce va pare că nu v-am întrebat ? 

 

Timp estimat: 2 ore 

 

 


