
 1 

 

Criterii minimale privind susţinerea tezei de doctorat,  conform Regulamentului ASE 

privind studiile universitare de doctorat, pentru anul universitar 2013-2014 

An universitar 2013-2014 

 

 

1) Criterii minimale pentru admiterea susţinerii publice a tezei de doctorat: 

 

Domeniul Știinte Economice 

 

I.  Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Bine” 

••  Articole în reviste ISI Web of Knowledge în domeniul ştiinţelor socio-umane cu următoarea 

condiţie: 4.0
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, unde m – numarul de articole şi ni – numărul de autori pe articolul i. 

••  Cel puțin un articol, ca unic autor, într-o revistă indexată în cel puțin 3 baze de date 

internaționale; 

••  Participarea la o conferință națională sau internațională, ca unic autor 

••  Participare cu cel puțin două lucrări la seminariile organizate de școala doctorală; 

 

II.  Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Foarte Bine”: 

••  Articole in reviste ISI Web of Knowledge in domeniul stiintelor socio-umane cu factor de impact 

pozitiv  şi următoarea conditie: 33.0
1

1

>∑
=

m

i i
n

, unde m – numarul de articole si ni – numarul de 

autori pe articolul i. Din aceste articole cel putin unul trebuie sa fie ca prim autor. 

••  Cel puțin un articol, ca unic autor, într-o revistă indexată în cel puțin 3 baze de date 

internaționale. 

••  Participarea la o conferință internațională în străinătate al cărui volum este indexat ISI 

Proceedings. 

••  Participare cu cel puțin două lucrări la seminariile organizate de școala doctorala. 

 

III.  Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Excelent”: 

••  Articole in reviste ISI Web of Knowledge in domeniul stiintelor socio-umane cu factor de impact 

pe cinci ani pozitiv şi care sa indeplineasca urmatoarea conditie: 5.0
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, unde m – numarul 

de articole si ni – numarul de autori pe articolul i. Dintre aceste articole cel putin unul trebuie sa 

fie ca prim autor. 

••  Cel puțin un articol, ca unic autor, într-o revistă indexată în cel puțin 3 baze de date 

internaționale. 

••  Participarea la o conferință internațională în străinătate al cărui volum este indexat ISI 

Proceedings. 

••  Participare cu cel puțin două lucrări la seminariile organizate de școala doctorala. 
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Domeniul Știinte Juridice 

 

 I.  Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Bine” 

••  Cel puțin 4 articole in reviste cotate ISI sau in reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul 

științelor juridice sau in reviste indexate in baze de date internaționale recunoscute, din care cel 

puțin 1 ca unic autor, pe domeniul de cercetare propus 

••  Cel puțin 4 articole in reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul științelor juridice sau indexate 

in cel puțin 2 baze de date internaționale., din care cel puțin 1 ca unic autor, pe domeniul de 

cercetare propus 

••  Cel puțin 2 participări la conferințe naționale sau internaționale, din care cel puțin una ca unic 

autor, pe domeniul de cercetare propus. 

 

II.  Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Foarte Bine”: 

••  Cel puțin 4 articole in reviste cotate ISI, in reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul științelor 

juridice sau in reviste indexate in baze de date internaționale recunoscute, din care cel puțin 2 ca 

unic autor, pe domeniul de cercetare propus 

••  Cel puțin 4 un articole în reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul științelor juridice sau 

indexate in cel puțin 2 baze de date internaționale recunoscute, din care cel puțin 2 ca unic autor, 

pe domeniul de cercetare propus 

••  Cel puțin 2 participări la conferințe naționale sau internaționale, din care cel puțin una ca unic 

autor, pe domeniul de cercetare propus. 

  

III.  Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Excelent”: 

••  Cel puțin 4 articole in reviste cotate ISI, in reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul științelor 

juridice sau in reviste indexate in baze de date internaționale recunoscute, din care cel puțin 3 ca 

unic autor, pe domeniul de cercetare propus 

••  Cel puțin 4 un articole în reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul științelor juridice sau 

indexate in cel puțin 2 baze de date internaționale recunoscute, din care cel puțin 3 ca unic autor, 

pe domeniul de cercetare propus 

••  Cel puțin 2 participări la conferințe naționale sau internaționale, din care cel puțin una ca unic 

autor, pe domeniul de cercetare propus. 
 

Extras din Regulamentul privind studiile universitare de doctorat, aprobat de Senatul ASE în 

ședința din 27.02.2014, Anexa 2 şi din Contactul de studii universitare de doctorat, Anexa 2. 

 

2) Biroul senatului ASE din 18 mai 2011 a echivalat cerința referitoare la un articol ISI, cu minim două 

articole ISI Proceedings sau minimum patru articole ISSN B+ 

 

Notă: Pentru admiterea susţinerii tezei de doctorat sunt luate în considerare criteriile minimale stabilite prin 

Regulamentul ASE privind studiile universitare de doctorat din anul înmatriculării studentului – doctorand. 

 


