A178: Romanian Language Translation of Faff’s (2015, 2017) Pitching Template – Cued
Numele Prezentatorului

[Numele]

(A) Titlul Lucrării
(B) Întrebarea de
Cercetare
(C) Lucrarea/Lucrările de
Referinţă
(D) Motivaţia
TREI
(E) Ideea?

Un titlu scurt şi informativ.
Într-o singură propoziţie, definiţi caracteristicile principale ale întrebării de cercetare.

(F) Date?

(G) Instrumente?

Domeniul de
Cercetare

[Tema de Cercetare]

Data Finalizării

[Data]

Identificaţi lucrarea/lucrările de referinţă care stau la baza subiectului de cercetare (doar detaliile standardului de referinţă). În mod ideal se
identifică o lucrare (maxim 3 lucrării) a unor autori cunoscuţi în domeniul de cercetare şi care a fost recent publicată într-o revistă de profil.
Adresaţi motivaţia academică de bază a lucrării într-un paragraf scurt (maxim 100 de cuvinte).
Trei aspecte fundamentale ale oricărui proiect de cercetare empirică
Identificaţi ideea principală care ghidează conţinutul intelectual al acestui subiect de cercetare. Dacă este posibil, accentuaţi ipoteza centrală
(ipotezele centrale).
Identificaţi variabila dependentă şi variabilele independente de bază. O problemă de endogenitate există în acest caz? Dacă da, care este strategia
de identificare? Poate fi folosit un experiment natural sau un şoc exogen? Poate fi utilizată vreo ”tensiune” teoretică?
(1) Ce date propuneţi să utilizaţi? De exemplu, date naţionale? De ce? Unitatea de analiză? Persoane fizice, firme, portofolii, industrii, ţări etc.?
Perioada sau intervalul analizat? Zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, anual? Tipul de date: specific, industrial, macro sau altul?
(2) La ce dimensiune a eşantionului vă aşteptaţi? Date de tip profil, serii de timp?
(3) Setul de date este panel?
(4) Sursa de date? Datele sunt disponibile? Colecţia manuală a datelor este necesară? Datele care urmează a fi folosite sunt bazate pe un
chestionar propriu de cercetare? Sau pe interviuri? Care este perioada de timp de colectare estimată? Asistenţă pentru cercetare este necesară?
Finanţare/subvenţii? Acestă bază de date este nouă?
(5) Probleme legate de lipsa datelor/observaţiilor este posibil să existe? Probleme legate de fuzionarea bazelor de date? Probleme legate de
manipularea/”curăţarea” datelor?
(6) Variabilele ”testate” vor prezenta o variaţie adecvată (”semnificativă”) pentru a stimula proiectul de cercetare? Calitatea / fiabilitatea datelor?
(7) Alte obstacole în legătură cu datele? De exemplu, validitatea externă? Validitatea construcţiei?
Cadrul empiric de bază şi designul cercetării? Modelul de regresie? Designul/problemele chestionarului de cercetare? Designul interviului?
Programul informatic necesar / potrivit pentru acest proiect de cercetare? Accesibil prin canale normale? Cunoaşterea implementării testelor
statistice /econometrice adecvate sau celor mai bune? Compatibilitatea datelor cu cadrul empiric planificat? Valabilitatea statistică este o
problemă?
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DOI
(H) Ce este Nou?
(I) Şi ce Dacă?
UNU
(J) Contribuţia?
(K) Alte Considerente

DOUĂ întrebări cheie
Noutatea este legată de idee/date/instrumente? Care este ”şoferul”? ”Pasagerii” sunt susceptibili să-şi tragă greutatea? Acesta este ”Mickey
Mouse” [adică puteţi desena o diagramă Venn simplă pentru a descrie noutatea propunerii dumneavoastră]?
De ce este important să cunoaşteţi răspunsul? Cum vor influenţa rezultatelele acestei cercetări deciziile / comportamentul / activitatea etc.?
O conluzie
Care este sursa primară a contribuţiei la literatura de specialitate relevantă?
Colaborarea este necesară /de dorit? - idee / date / instrumente? (fie internă, fie externă instituţiei dumneavoastră)
Jurnalul/Jurnalele țintă? Realiste? Destul de ambițiose?
Evaluarea riscului [risc ”scăzut” vs. ”moderat” vs. ”mare” : risc ”fără rezultat”; ”risc competitor” (adică bătut de un concurent); riscul de
”depășire”; alte riscuri]?
În aplicarea acestui plan există provocări serioase cu care vă confruntaţi? Care sunt acestea? Sunt ele legate de Idee? Date? Instrumente?
Consideraţii etice există?
Scopului proiectului este adecvat? Nu este prea îngust, nu prea larg.

Cued Template taken from Faff, Robert W., Pitching Research (March 22, 2015). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2462059 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2462059

