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SCOP ŞI DOMENIU

1.

Scopul procedurii este acela de a asigura un cadru propice finalizării studiilor universitare de doctorat şi o
etapizare coerentă a fazelor aferente acţiunilor care să conducă la o redactare a tezei de doctorat conform cu
cerinţele actuale, la acceptarea tezei pe baza unei analize preliminare a conţinutului acesteia şi la o susţinere
în şedinţă publică a lucrării la un nivel care să fie în acord cu standardele legale de calitate şi etică
profesională.
Această procedură și criteriile de evaluare asigură:
măsurarea și evaluarea corectă a performanţelor studenţilor-doctoranzi şi să reflecte diferenţele de

1.1

performanţă între aceştia;
analiza progresului studenţilor-doctoranzi în dobândirea cunoaşterii şi a deprinderilor asociate cu

1.2

calificarea profesională vizată;
verificarea administrativă şi academică pentru a asigura corectitudinea procedurilor;

1.3

1.4 transparenţa şi informarea cu privire la criteriile de evaluare a studenţilor-doctoranzi;
1.5

informarea studenţilor-doctoranzi despre metodele, criteriile evaluării şi performanţele aşteptate;

1.6

în cazul unor eventuale fraude academice, al unor încălcări ale eticii universitare sau al unor abateri

de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand şi conducătorul de
doctorat răspund în condiţiile legii.
Utilizatorii procedurii sunt toţi conducătorii de doctorat şi toţi studenţii-doctoranzi ajunşi în faza de
finalizare a studiilor universitare de doctorat, indiferent de domeniu şi specializare, membrii comisiilor de
analiză preliminară a tezei în cadrul departamentelor în care sunt integraţi studenţii-doctoranzi, Consiliul
școlii doctorale, membrii comisiilor de doctorat, personalul aferent secretariatului CSUD care asigură
lucrările de secretariat specifice acestui proces aferent procedurii.
Utilizatorii procedurii operaţionale răspund de aplicarea şi respectarea prevederilor documentelor din
procedură.
2.

DEFINIŢII ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURĂ

2.1. Studii universitare de doctorat (denumite în continuare doctorat) reprezintă cel de-al treilea ciclu al
studiilor universitare, a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării
ştiinţifice, capabile de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate. Ele constau în formarea, prin cercetare, pentru
cercetare-dezvoltare şi inovare şi constituie o experienţă profesională de cercetare, finalizată, după susţinerea
tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor.
2.2. Student doctorand (denumit în continuare doctorand) – studentul înmatriculat în programul de studii
universitare de doctorat;

2.3. Conducător de doctorat – cadru didactic sau cercetător, cu experienţă în domeniul cercetării ştiinţifice,
care coordonează activitatea doctorandului în urma dobândirii acestui drept în conformitate cu prevederile art.
166 din Legea educaţiei naţionale nr. 1 /2011;
2.4. Program de studii universitare de doctorat, denumit în continuare programul de doctorat – totalitatea
activităţilor în care este implicat doctorandul, relevante din punctul de vedereal studiilor universitare de
doctorat;
2.5. Teză de doctorat - lucrarea ştiinţifică originală elaborată de către un student doctorand în cadrul
studiilor universitare de doctorat, condiţie legală pentru obţinerea titlului de doctor;
2.6. Institutul de Studii Doctorale al ASE-IOSUD, denumit în continuare ISD – este unitatea funcţională

care gestionează programele de studii universitare de doctorat oferite de ASE-IOSUD (art. 29 din Carta
ASE);
2.7. Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, denumit în continuare CSUD –funcţionează ca
structură managerială, administrativă şi profesională distinctă în cadrul Institutul de Studii Doctorale al ASEIOSUD (art. 29 din Carta ASE);
2.8. Şcoala doctorală – o structură organizatorică şi administrativă constituită în cadrul ASE- IOSUD şi
care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor universitare de doctorat într-o anumită disciplină sau
tematică disciplinară ori interdisciplinară.

2.9. Plagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a
unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din
opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face
trimitere la sursele originale.

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

3.

3.1.

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011 şi

intrată în vigoare la data de 09.02.2011, cu completările şi modificările ulterioare;
3.2.

Codul studiilor universitare de doctorat (denumită în continuare Codul), aprobat prin Hotărârea

Guvernului

României

nr.

681/29

iunie

2011

și

H.G.

nr.

134/2016

pentru

modificarea și

completarea Codului studiilor universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial nr. 182/10.03.2016;
3.3.

Ordinul MENCȘ nr. 3482/2016 din 24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de

organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare, publicat în Monitorul Oficial nr. 248 din 4 aprilie 2016
3.4.

Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în Monitorul Oficial nr.

614 din 7 iulie 2014 cu completările şi modificările ulterioare;

3.5.

Hotărârii Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, studii universitare de

doctorat şi specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau pentru cetăţenii
români cu domiciliul în străinătate;
3.6.

Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 5357/2005 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind înscrierea la studii universitare de doctorat a cetăţenilor străini începând cu anul
universitar 2005-2006;
3.7.

Carta ASE – IOSUD în vigoare la data aprobării prezentei proceduri;

3.8.

Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare

de doctorat la ASE - IOSUD (denumit în continuare RI), în vigoare;
3.9.

4.

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de doctorat.

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

4.1. Generalităţi
Studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul al III - lea de studii universitare, în conformitate cu
Procesul Bologna - la care România a aderat în anul 1999 - şi permit dobândirea nivelului 8 de calificare
din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC). Ciclul de studii universitare de doctorat este
compus din Programul de pregătire universitară avansată şi Programul de cercetare ştiinţifică.
Programul de cercetare ştiinţifică şi, implicit, studiile universitare de doctorat se finalizează cu susţinerea
publică a tezei de doctorat.
Această procedură cuprinde următoarele etape:
4.1.1. Susținerea publică a tezei de doctorat de către studentul-doctorand poate avea loc numai după
parcurgerea următoarelor etape:
Etapa 1. Studentul-doctorand predă teza de doctorat avizată de către conducătorul de doctorat, cu 7 zile
înaintea datei planificate pentru susținere, în format electronic și în format printat la secretariatul școlii
doctorale/facultății la care este afiliata Școala doctorală. Durata procesului de evaluare a tezei în comisia
de îndrumare şi control este de maxim 30 de zile calendaristice;
Etapa 2. Conducătorul de doctorat trimite la Direcția Managementul Cercetării și Inovării, pe adresa de e
mail andreea.zamfir@man.ase.ro (Doamna conf.dr. Andreea Zamfir) sau cercetare@ase.ro solicitarea de a

se realiza analiza de similitudini a conținutului tezei de doctorat (în format word fără bibliografie și
cuprins) utilizând un program recunoscut de CNATDCU. De asemenea se va solicita verificarea listei de
publicații a studentului doctorand (inclusiv a adeverințelor prin care se demonstrează că articolul este
acceptat spre publicare/dacă este cazul). Școala doctorală poate solicita, suplimentar, utilizarea unui
program dezvoltat la nivel național privind detecția de similitudini. Rapoartele de similitudini și Atestatul
privind îndeplinirea criteriilor minimale, respectiv validarea listei de lucrări, se includ în «dosarul de
doctorat»;
Confirmarea primirii solicitării se va face electronic. Studentul - doctorand beneficiază de o singură
verificare gratuită a tezei de doctorat, verificarea suplimentară a tezelor prin soft-ul de identificare a
similitudinilor costă 150 lei, cf. aprobării Senatului ASE din data 31 iulie 2014, punctual III, alin.e.
Direcția Managementul Cercetării și Inovării eliberează cele două atestate - atestatul privind validarea
listei de lucrari, conform criteriilor și atestatul privind raportul de plagiat (deterția de similitudini), în
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea și confirmarea documentelor.
Direcția Managementul Cercetării și Inovării transmite conducatorului de doctorat cele doua atestate, pe
adresa de mail pe care a fost primită solicitarea (În CC se va trece și adresa de email
atestate.doctorat@ase.ro).
Articolele în curs de publicare sunt validate numai în măsura în care sunt însoțite de o adeverință din care
să rezulte ca sunt acceptate spre publicare.
Etapa 3. Teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare; după această presusținere, care poate
fi publică, conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei și
organizării susținerii publice. Referatul de acceptare al conducătorului de doctorat și acordul membrilor
comisiei de îndrumare se includ în «dosarul de doctorat».

Etapa 4. Depunerea dosarului de doctorat la Secretariatul CSUD. La Secretariatul CSUD, se depune un
dosar cu șină ce conține următoarele documente:
a.

Cerere pentru începerea procedurii de susținere, anexa 2;

b. Teza de doctorat în format electronic, pe CD, în două exemplare, care va cuprinde: textul integral
al tezei de doctorat(în format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie și cuprinsul în limba română(în
format PDF); rezumatul, cuvintele-cheie și cuprinsul în limba engleză (în format PDF);
c. Rezumatul tezei de doctorat în format tipărit și electronic, într-un fişier de tip pdf, care include:
1. rezumat în limba română
1. cuprins
2. cuvinte cheie

3. sinteza lucrării
2. rezumat în limba engleză (sau altă limbă de circulatie internationala):
1. contents
2. key words
3. summary
d. CV-ul doctorandului format Europass în limba română sau în limba engleză - în format tipărit și
electronic;
e. Cerere pentru aprobarea comisiei de susținere publică a tezei CSUD ( cu avizul Consiliului școlii
doctorale - 2 exemplare), anexa 5;
f.

Avizul comisiei de indrumare - 2 exemplare, anexa 3;

g. Referatul conducatorului de doctorat - 2 exemplare;
h. Lista de lucrări (cotate ISSN/ISBN); Informații obligatorii în lista de lucrări, anexa 6, în 2
exemplare și semnate de către doctorand;
i. Atestat privind validarea listei de lucrari - 2 exemplare;
j. Rapoartele de similitudini - 2 exemplare.
k. Acordul membrilor propuşi de a face parte din comisia de susţinere a tezei de doctorat, anexa 7
(sub formă de copie scanată) și CV-urile membrilor propuşi de a face parte din comisia de susţinere
a tezei de doctorat în format electronic;
l. Declarație acord publicare teză (anexa 12).
În urma depunerii dosarului de doctorat la Secretariatul CSUD, IOSUD emite un document justificativ
înregistrat în registrul de evidenţe al instituţiei atunci când studentul-doctorand predă teza în format
electronic şi, după caz, în format printat la secretariatul şcolii doctorale, documentul eliberat făcând parte
din dosarul de doctorat.
Etapa 5. Completarea dosarului în vederea susținerii publice a tezei de doctorat
a) Aprobarea de către CSUD a Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat;
b) Emiterea și semnarea deciziei de numire a Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat;
c) Referatele membrilor comisiei (3 referate): 2 exemplare;
d) Asumarea răspunderii: în 2 exemplare, semnată de studentul doctorand și de conducătorul de
doctorat, conform art. 80 alin.(1) și (2) din regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a
studiilor universitare de doctorat, în vigoare, (anexa 8);
e) Adeverință de la bibliotecă care să ateste depunerea tezei de doctorat și publicarea acesteia: 1
exemplar. Pentru obținerea adeverinței de la bibliotecă se depune la Biblioteca Centrala ASE, cu
cel puțin 20 zile înainte de susținerea publică:

a. un exemplar din teza de doctorat, sub formă de lucrare scrisă;
b. un CD care să conțină 3 fișiere:
i. un exemplar din teza de doctorat în format electronic, într-un fișier pdf (pentru
generarea de fișiere pdf se poate utiliza opțiunea de salvare a fișierelor din Word
2007, 2010, 2011 Open Office sau Primo PDF)
ii. rezumatul tezei de doctorat în format electronic, într-un fişier de tip pdf, care
include:
1. rezumat in limba română
a. cuprins
b. cuvinte cheie
c. sinteza lucrării
d. cv doctorand
2. rezumat în limba engleză (sau altă limbă de circulatie internationala):
a. contents
b. key words
c. summary
d. cv
f) Chitanța de achitare a taxei de susținere a tezei; aceasta se plătește la casieriile din ASE și are
valoarea de 2500 LEI, pentru cetățenii din statele membre ale U.E. ale Spațiului Economic
European și din Confederația Elvețiană și cetățenii străini bursieri ai statului roman și pe cont
propriu nevalutar, cf. aprobării Senatului ASE din data 31 iulie 2014, punctul VI, alin.e;
g) Chitanța de achitare a taxei de susținere a tezei; aceasta se plătește prin O.P. în contul
RO15RNCB0072001607860023 – BCR, sector 1, și are valoarea de 1000 Euro, pentru cetățenii
din afara U.E. Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, pe cont propriu valutar,
cf. aprobării Senatului ASE din data 31 iulie 2014, punctul VI, alin.f;
h) Copii legalizate ale următoarelor documente: certificat de naștere, certificat de căsătorie (dupa caz),
diploma de bacalaureat, diploma de licență și foaia matricolă/supliment la diplomă, diploma de
master (dupa caz) și foaie matriolă/supliment la diplomă: 2 exemplare;
i) Teza sub formă de lucrare scrisă, redactată față verso; Modelul de copertă a tezei şi alte indicaţii
privind teza sunt prezentate în Ghidul de elaborare a tezei de doctorat;
j) Cerere pentru programarea susținerii, semnată de doctorand, și avizată de către conducătorul de
doctorat și președintele comisiei de doctorat;

Model cerere, anexa 9;

Criteriile de evaluare a calităţii unei teze de doctorat urmăresc rezultatele de cercetare cercetării
prezentate în teză, obţinute în cadrul programului de studii universitare de doctorat. În mod
obligatoriu se iau în considerare şi rezultatele publicaţiilor studentului-doctorand în revistele de
specialitate şi în volumele conferinţelor ştiinţifice în conformitate cu criteriile minimale din Anexa 1
(Criterii minimale sustinere teza an universitar 2006/2007 - 2010/2011, Criterii minimale sustinere teza an
universitar 2011/2012 - 2012/2013, Criterii minimale sustinere teza an universitar 2013/2014, Criterii
minimale sustinere teza an universitar 2014/2015, Criterii minimale sustinere teza an universitar
2015/2016) la prezenta procedură.
După completarea dosarului cu documentele enumerate mai sus, se afișează anunţul susținerii publice a
tezei, cu cel puțin 20 zile înainte de data stabilită de președintele Comisiei de doctorat, conform
regulamentului în vigoare. Acesta va include în mod obligatoriu data, locaţia şi ora de susţinere,
conducătorul sau conducătorii de doctorat, precum şi locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în
format tipărit. Anunţul susţinerii publice, rezumatul tezei în format electronic, CV-ul doctorandului, CVurile membrilor comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat sau link-uri către acestea sunt afişate pe
site-ul www.doctorat.ase.ro.
Etapa 6. După susținerea publică a tezei de doctorat se completează dosarul cu următoarele
documente scanate (în format PDF) și puse pe un CD:
a) copie scanată a actului de identitate al studentului-doctorand;
b) copie scanată a certificatului de naştere al studentului-doctorand;
c) copie scanată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
d) CV-ul studentului-doctorand;
e) decizia de înmatriculare la programul de studii universitare de doctorat;
f) contractul de studii universitare de doctorat şi actele adiţionale, după caz. Datele personale, cu
excepţia numelui, nu vor fi vizibile public;
g) cerere semnată de studentul-doctorand, înregistrată la secretariatul CSUD, privind demararea
procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în
vederea presusţinerii;
h) copie scanată după declaraţia semnată de studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat privind
asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat, precum şi a
respectării standardelor de calitate şi de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 65 alin. (5) - (7) din
Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările
şi completările ulterioare;

i) cel puţin un raport de similitudini care va include rezoluţia conducătorului de doctorat şi, după caz, a
altor persoane care au analizat raportul;
j) referat întocmit de secretariatul CSUD, preliminar susţinerii publice a tezei, şi documente care atestă
parcursul programului de studii;
k) propunerea componenţei comisiei de susţinere publică, formulată de conducătorul de doctorat şi
aprobată de CSUD;
l) acordul membrilor propuşi de către CSUD pentru a face parte din comisia de susţinere a tezei de
doctorat;
m) CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică;
n) decizia de numire a comisiei de susţinere publică;
o) cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de
doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere, depusă la secretariatul şcolii doctorale cu minimum 20 de
zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere;
p) anunţul pentru susţinerea publică, întocmit de secretariatul CSUD, cu cel puţin 20 de zile
calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere (anexa 10);
q) adeverinţa privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca ASE;
r) rapoartele referenţilor oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceştia, sub forma unor
copii scanate sau documente semnate electronic;
s) referatul de acceptare din partea îndrumătorului de doctorat;
ş) avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii tezei de doctorat la secretariatul CSUD;
t) procesul-verbal al susţinerii publice a tezei de doctorat şi anexa cu întrebări şi răspunsuri, care conţine
propunerea de acordare a titlului de doctor, semnat de toţi membrii comisiei de doctorat, sub forma unei
copii scanate sau a unui document semnat electronic sau, după caz, înregistrarea audio integrală a susţinerii
publice a tezei de doctorat, care va trebui însoţită de o adresă certificând durata înregistrării şi buna ei
conservare (opţional);
ţ) rezumatul tezei de doctorat;
u) teza de doctorat şi anexele sale, în format electronic;
v) lista publicaţiilor rezultate în urma cercetării ştiinţifice din programul de studii doctorale, publicate
sau acceptate spre publicare, dacă este cazul, şi copii scanate ale respectivelor publicaţii;
w) declaraţia studentului-doctorand privind opţiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat;
x) solicitarea IOSUD de intrare în procedura de evaluare la nivelul CNATDCU a tezei de doctorat,
înregistrată la MENC.

Dosarul de sustinere publica a tezei de doctorat este predat de presedintele comisiei, in maxim 2 saptamani
1 săpămână (7 zile calendaristice), la secretariatul CSUD în vederea verificarii, completarii si trimiterii la
M.E.N.C.Ș.
Dosarul este înaintat CNATDCU prin intermediul platformei naţionale. Dosarul este încărcat în platformă
în termen de maximum 30 de zile de la data susţinerii publice a tezei de doctorat.

Susținerea tezei de doctorat se desfășoară după cum urmează:
A. Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin patru din cei cinci membri ai
comisiei, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat şi numai după
ce teza a primit referate de evaluare pozitivă din partea tuturor membrilor comisiei de doctorat. Referentul
care, din motive obiective, absentează va trimite preşedintelui comisiei referatul de analiză asupra tezei de
doctorat, precum şi o declaraţie scrisă în care îşi va exprima calificativul acordat şi motivul neparticipării
la susţinerea publică a tezei de doctorat. Preşedintele comisiei va consemna întrebările, răspunsurile şi
dezbaterile ce vor avea loc în şedinţă.
B. În cazul tezei de doctorat redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică se poate
face în limba respectivă cu acordul comisiei de susţinere a tezei.
C. Dezbaterea se desfăşoară astfel:
1. Preşedintele comisiei de doctorat deschide şedinţa şi prezintă procesul-verbal final privind încheierea
studiilor universitare de doctorat ale doctorandului;
2. Doctorandul prezintă succint (circa 20 min.) sinteza realizărilor din teza de doctorat;
3. Fiecare referent oficial, membru al comisiei de doctorat, îşi prezintă raportul despre teză şi concomitent
pune întrebări doctorandului privind conţinutul tezei sale de doctorat. Acesta le notează şi răspunde după
ce referentul îşi epuizează setul de întrebări şi comentarii;
4. Membrii comisiei de doctorat prezintă referatele de evaluare a tezei de doctorat în ordinea următoare:
mai întâi referenţii externi, urmaţi apoi de către referentul intern, membrul din partea IOSUD-ASE;
5. Preşedintele comisiei pune întrebări doctorandului, iar acesta le notează şi răspunde după epuizarea
întrebărilor;
6. Conducătorului de doctorat i se dă cuvântul la sfârşit. Acesta prezintă referatul oficial, comentarii
privind teza de doctorat şi/sau colaborarea sa cu doctorandul.

7. Preşedintele comisiei invită specialiştii din public să pună întrebări la care doctorandul răspunde
succesiv;
8. Comisia de doctorat se retrage pentru a evalua şi a delibera calificativul pe care urmează să îl atribuie
tezei de doctorat şi susţinerii publice a acesteia. Calificativul se supune la vot şi devine hotărâre a întregii
comisii numai în condiţiile în care a întrunit cel puţin jumătate plus unu din voturi (minimum patru voturi).
Fiecare dintre membrii comisiei semnează pentru calificativul acordat iar preşedintele comisiei
consemnează calificativul care a întrunit votul majoritar şi semnează.
9. Preşedintele invită apoi publicul să se ridice în picioare şi să audieze hotărârea de a acorda
doctorandului titlul de doctor;
10. Doctorandul are cuvântul pentru face eventuale precizări suplimentare legate de perioada în care a
elaborat teza de doctorat;
11. Preşedintele închide şedinţa de susţinere publică.
D. Preşedintele comisiei definitivează procesul-verbal al susţinerii publice a tezei de doctorat şi anexa cu
întrebări şi răspunsuri. Acesta se semnează de către toţi membrii comisiei de susţinere a tezei de doctorat.
E. În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat va preciza elementele care
urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat întrun termen fixat de comisie şi va solicita o
nouă susţinere publică a tezei. La expirarea termenului, aceeaşi comisie de susţinere publică a tezei de
doctorat analizează îndeplinirea cerinţelor şi supune la vot un nou calificativ. În cazul în care calificativul
acordat este tot Nesatisfăcător, teza de doctorat este considerată respinsă şi doctorandul este exmatriculat.
5. ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI (cu funcţii şi termene)

5.1 Rectorul emite decizia de numire a comisiei de doctorat;
5.2 Senatul universitar stabileşte cuantumul anual al taxei de susţinere a tezei de doctorat;
5.3 Consiliul Școlii Doctorale/Directorul Școlii Doctorale avizează sau nu transmiterea tezei pentru
evaluare de către comisia de doctorat.

5.4 Directorul Consiliului Studiilor Universitatre de doctorat:
a) prezidează ședintele CSUD în vederea aprobării comisiilor de susținere publică a tezei;
b) semnează cererile de aprobare a comisiilor;
c) semnează deciziile de numire a comisiilor de susținere;
d) semnează referatele preliminare;

e) semnează adresele de înaintare către M.E.N.C.Ș.;
5.5 Conducatorii de doctorat
a) Fac parte din comisiile de analiză preliminară a tezei în cadrul departamentului;
b) Propun comisia de doctorat;
c) solicită acordul membrilor propuşi în comisiei de susţinere a tezei de doctorat;
d) Sunt membri în comisia de doctorat.
5.6 Studenţii-doctoranzi
a) Elaborează şi redactează teza de doctorat;
b) Au obligația să parcurgă toate etapele prezentei proceduri.
5.7 Secretarul șef al CSUD:
a) participă la ședintele CSUD și tehnoredactează sintezele/procese verbale;
b) verifică conținutul dosarelor care urmează a fi aprobate;
c) tehnoredactează și înregistrează deciziile de numire a comisiilor;
d) distribuie dosarele către secretarele de promoție;
e) verifică și semnează referatele preliminare;
f) tehnoredactează adresa către Biblioteca Națională a României, în termen de maximum 30 de zile de la
susținerea publică, unde tezele pot fi accesate la cerere.
5.8 Secretarele de promoție:
a) Activează dosarul studentului doctorand în fază de susținere a tezei;
b) Primesc și verifică conținutul dosarului, pe fiecare etapă a susținerii publice;
c) Înregistrează cererea studentului doctorand la secretariatul CSUD, privind demararea procedurilor de
evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea
presusţinerii;
d) Afişează data, ora şi locul susţinerii publice a tezei la avizierul secretariatului CSUD şi pe site-ul
universităţii www.doctorat.ase.ro. , cu cel puţin 20 zile înainte de data stabilită pentru susţinere,
anexa 10;
e) Are sarcina de efectuare atât a procedurilor implicate de susţinerea publică a tezei de doctorat, cât şi a
procedurilor de constituire şi înaintare a dosarelor studenţilor-doctoranzi către MENCȘ în vederea
validării propunerii comisiei de doctorat şi obţinerii ordinului ministrului pentru conferirea titlului de
doctor;
f) după confirmare, trimit actele la Biroul Acte de Studii în vederea scrierii, semnării și eliberării
diplomei de doctor;
g) înregistrează dosarele și le predau în Arhiva ASE după finalizarea tuturor susținerilor publice din
promoția respectivă, cu termen de păstrare permanent.

6. ÎNREGISTRĂRI /CONȚINUTUL ȘI ROLUL DOCUMENTELOR
Înregistrările privind evaluarea și susținerea tezei de doctorat se realizează utilizând anexele atașate.
7. LISTA ANEXE (formulare rezultate prin aplicarea procedurii)
Numele
Semnătura

ELABORAT
Ec. Alexandrina NEDEA

APROBAT
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Anexa 1 – Criterii minimale pentru aprobarea susţinerii publice a tezei de doctorat
Criterii minimale privind susţinerea tezei de doctorat, conform Regulamentului ASE privind
studiile universitare de doctorat, pentru perioada 2006-2011 An universitar 2006 -2007, 2007-2008,
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011
1) Teza va fi aprobată pentru susținerea publică numai dacă cercetarea doctorală a fost finalizată prin
minim 3 articole publicate în reviste de specialitate, cu referenți stiințifici, dintre care minim 1 în
străinătate (de preferință, revistă cotată ISI).
Extras din Regulamentul privind studiile universitare de doctorat, aprobat de Senatul ASE în ședinţa din
14.06.2006, modificat și completat la data de 27.09.2007, 25.09.2008, 29.09.2009 (Art. 45).
Extras din Regulamentul privind studiile universitare de doctorat, aprobat de Senatul ASE în ședinţa din
14.06.2006, modificat și completat în ședinţele din 27.09.2007, 25.09.2008, 29.09.2009, 29.09.2010 (Art.
61).
2) Biroul senatului ASE din 18 mai 2011, a echivalat cerința referitoare la un articol ISI, cu
minimum 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

Criterii minimale privind susţinerea tezei de doctorat, conform Regulamentului ASE privind
studiile universitare de doctorat, în perioada 2011-2013 An universitar 2011-2012, 2012-2013
1) Criteriile minimale cuprinse în programul de cercetare științifică:
a) întocmirea la finele anilor de studii, de Rapoarte de progres care trebuie să cuprindă rezultatele
cercetării științifice proprii;
b) participarea la dezbaterile științifice organizate în cadrul școlii doctorale, concretizate în publicarea de
working papers;
c) participarea la cel puțin 2 conferințe științifice naționale și internaționale care publică, de regulă, volume
cotate ISI Proccedings;
d) publicarea a cel puțin trei articole în reviste de specialitate de prestigiu, incluse în baze de date
intenaționale, din care minim unul într-o revistă cotată ISI și unul în străinătate.
Extras din Regulamentul privind studiile universitare de doctorat, aprobat de Senatul ASE în şdinţa din
16.11.2011 (Art. 52).

Extras din Regulamentul privind studiile universitare de doctorat, aprobat de Senatul ASE în
şedinţa din 27.06.2012 (Art. 52) 2) Biroul senatului ASE din 18 mai 2011, a echivalat cerința
referitoare la un articol ISI, cu minimum 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.

Criterii minimale privind susţinerea tezei de doctorat, conform Regulamentului ASE
privind studiile universitare de doctorat, pentru anul universitar 2013-2014
Domeniul Științe Economice
I. Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Bine”:
 Articole în reviste ISI Web of Knowledge în domeniul științelor socio-umane cu urmatoarea
m
1
condiție:   0.4 , unde m – numărul de articole si ni – numărul de autori pe articolul i;
i 1 ni
 Cel puțin un articol ca unic autor într-o revistă indexată în cel putin 3 baze de date internaționale;
 Participarea la o conferință naționala 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 în reviste ISI Web of Knowledge în domeniul științelor socio-umane cu factor de impact
m
1
pozitiv şi următoarea condiție:   0.33 , unde m – numarul de articole si ni – numărul de autori pe
i 1 ni
articolul i. Din aceste articole cel puțin unul trebuie sa fie ca prim autor;
 Cel putin un articol ca unic autor într-o revistă indexată în cel putin 3 baze de date internaționale;
 Participarea la o conferință internaționala în străinătate al cărui volum este indexat ISI Proceedings;
 Participare cu cel putin două lucrări la seminariile organizate de școala doctorală.
III. Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Excelent”:
 Articole în reviste ISI Web of Knowledge în domeniul științelor socio-umane cu factor de impact pe
m
1
cinci ani pozitiv şi care să indeplinească următoarea condiție:   0.5 , unde m – numarul de
i 1 ni
articole si ni – numărul de autori pe articolul i. Dintre aceste articole cel putin unul trebuie sa fie ca
prim autor;
 Cel putin un articol ca unic autor într-o revistă indexată în cel putin 3 baze de date internaționale;
 Participarea la o conferință internațională în străinătate al cărui volum este indexat ISI Proceedings;
 Participare cu cel putin două lucrari la seminariile organizate de școala doctorală.

Criterii minimale privind susţinerea tezei de doctorat, conform Regulamentului ASE privind
studiile universitare de doctorat, pentru anul universitar 2013-2014
Domeniul Științe Juridice
I.
Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Bine”
 Cel puțin 4 articole în reviste cotate ISI sau în reviste cu prestigiu recunoscut în domeniul stiințelor
juridice sau în reviste indexate în baze de date internaționale recunoscute, din care cel putin 1 ca unic
autor, pe domeniul de cercetare propus;
 Cel putin 4 articole în reviste cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice sau indexate în cel
putin 2 baze de date internaționale, din care cel puțin 1 ca unic autor, pe domeniul de cercetare propus;
 Cel putin 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 putin 4 articole în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice
sau în reviste indexate în baze de date internaționale recunoscute, din care cel putin 2 ca unic autor, pe
domeniul de cercetare propus;
 Cel putin 4 un articole în reviste cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice sau indexate în cel
putin 2 baze de date internaționale recunoscute, din care cel putin 2 ca unic autor, pe domeniul de cercetare
propus;
 Cel putin 2 participări la conferințe naționale sau internaționale, din care cel putin una ca unic autor, pe
domeniul de cercetare propus.
III. Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Excelent”:
 Cel putin 4 articole în reviste cotate ISI, în reviste cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice
sau în reviste indexate în baze de date internaționale recunoscute, din care cel putin 3 ca unic autor, pe
domeniul de cercetare propus;
 Cel putin 4 un articole în reviste cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice sau indexate în cel
puțin 2 baze de date internaționale recunoscute, din care cel putin 3 ca unic autor, pe domeniul de cercetare
propus;
 Cel putin 2 participari la conferințe naționale sau internaționale, din care cel putin una ca unic autor, pe
domeniul de cercetare propus.

Criterii minimale privind susţinerea tezei de doctorat, conform Regulamentului
instituţional ASE privind studiile universitare de doctorat, pentru anul
universitar 2014-2015
1) Criterii minimale pentru admiterea susţinerii publice a tezei de doctorat şi acordarea unui calificativ
corespunzător:

Domeniul Știinte Economice
Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Satisfăcător”:
a. Conţinutul tezei este apreciat de către conducătorul de doctorat cu calificativul “satisfăcător” ;
b. Cel puţin două articole publicate în reviste indexate în cel puţin 3 baze de date internationale ;
c. Două lucrări publicate în volumele unor conferinţe international;
d. Cel puţin două lucrări prezentate în cadrul seminariilor ştiinţifice organizate de şcoala doctorală sau de
centre de cercetări din cadrul ASE.
II. Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Bine”:
a. Conţinutul tezei este apreciat de către conducătorul de doctorat cu calificativul “bine”;
b. Cel puţin trei articole publicate în reviste indexate în cel puţin 3 baze de date internationale;
c. Două lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale, indexate ISI Proceedings;
d. Cel puţin două lucrări prezentate în cadrul seminariilor ştiinţifice organizate de școala doctorală sau de
centre de cercetări din cadrul ASE.
III. Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Foarte bine”:
a. Conţinutul tezei este apreciat de către conducătorul de doctorat cu calificativul “foarte bine”;
b. Cel puţin un articol publicat într-o revistă ISI Web of Knowledge în domeniul ştiinţelor socio- umane,
articol prezent în ISI Web of Knowledge sau cel puţin trei articole publicate în revisteindexate în cel
puţin 3 baze de date internaţionale;
c. Două lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale in tara sau străinătate, indexate ISI
Proceedings;
d. Cel puţin două lucrări prezentate în cadrul seminariilor ştiinţifice organizate de şcoala doctorală sau de
centre de cercetări din cadrul ASE.
IV. Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Excelent”:
a. Conţinutul tezei este apreciat de către conducătorul de doctorat cu calificativul “excelent”;
b. Cel putin un articol publicat într-o revistă ISI Web of Knowledge în domeniul ştiinţelor
socio- umane, cu factor de impact nenul, articol prezent în ISI Web of Knowledge;
c. Cel puțin trei articole publicate, în reviste indexate în cel puțin 3 baze de date internaționale ;
d. Cel puțin două lucrări publicate în volumele unor conferințe internaționale în străinătate,
indexate ISI Proceedings.
e. Cel puţin două lucrări prezentate în cadrul seminariilor ştiinţifice organizate de școala
doctorală sau de centre de cercetări din cadrul ASE.
I.

Domeniul Știinte Juridice,
pentru anul universitar 2014-2015
1) Criterii minimale pentru admiterea susţinerii publice a tezei de doctorat şi acordarea unui calificativcorespunzător:
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 științelorjuridice
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 unicautor,
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.
Notă:
Pentru acordarea unui calificativ trebuie îndeplinite cumulativ toate criteriile prevăzute pentru
acordarea calificativului respectiv.
 Vor fi luate în considerare atât articolele publicate, cât şi cele în curs de publicare care sunt
însoţite de adeverinţa de acceptare din partea redactorului şef al revistei în care se publică
articolul.
 La toate articolele şi lucrările publicate trebuie menţionată afilierea doctorandului la ASE
Bucureşti.


Extras din: Procedura de evaluare și susţinere a tezei de doctorat, elaborată pe baza
Regulamentului privind studiile universitare de doctorat, aprobat de Senatul
ASE în ședinţa din 29.10.2014.

Criterii minimale privind susţinerea tezei de doctorat, conform Regulamentului
instituţional ASE privind studiile universitare de doctorat, pentru anul
universitar 2015-2016

Domeniul Știinte Economice
I.Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Satisfăcător”:
a. Conţinutul tezei este apreciat de către conducătorul de doctorat cu calificativul “satisfăcător”.
b. Cel puţin două articole publicate în reviste indexate în cel puţin 3 baze de date internationale.
c. Două lucrări publicate în volumele unor conferinţe internationale.
d. Cel puţin două lucrări prezentate în cadrul seminariilor ştiinţifice organizate de şcoala doctorală
sau de centre de cercetări din cadrul ASE.

II. Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Bine”:
a. Conţinutul tezei este apreciat de către conducătorul de doctorat cu calificativul “bine”.
b. Cel puţin trei articole publicate în reviste indexate în cel puţin 3 baze de date internationale.
c. Două lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale, indexate ISI Proceedings.
d. Cel puţin două lucrări prezentate în cadrul seminariilor ştiinţifice organizate de școala doctorală
sau de centre de cercetări din cadrul ASE.

III. Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Foarte bine”:
a. Conţinutul tezei este apreciat de către conducătorul de doctorat cu calificativul “foarte bine”.
b. Cel puţin un articol publicat într-o revistă ISI Web of Knowledge în domeniul ştiinţelor socio- umane,
articol prezent în ISI Web of Knowledge sau cel puţin trei articole publicate în revisteindexate în cel puţin
3 baze de date internaţionale.
c. Două lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale in tara sau străinătate, indexate ISI
Proceedings.
d. Cel puţin două lucrări prezentate în cadrul seminariilor ştiinţifice organizate de şcoala doctorală
sau de centre de cercetări din cadrul ASE.

IV.Criterii minimale pentru acordarea calificativului „Excelent”:
a. Conţinutul tezei este apreciat de către conducătorul de doctorat cu calificativul “excelent”.
b. Cel putin un articol publicat într-o revistă ISI Web of Knowledge în domeniul ştiinţelor socio- umane, cu
factor de impact nenul, articol prezent în ISI Web of Knowledge.

c. Cel puțin trei articole publicate, în reviste indexate în cel puțin 3 baze de date internaționale.
d. Cel puțin două lucrări publicate în volumele unor conferințe internaționale în străinătate, indexate
ISI Proceedings.
e. Cel puţin două lucrări prezentate în cadrul seminariilor ştiinţifice organizate de școala doctorală
sau de centre de cercetări din cadrul ASE.

Domeniul Știinte Juridice
pentru anul universitar 2015-2016
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 celpuțin 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, pedomeniul de cercetare propus
 Cel puțin 2 participări la conferințe naționale sau internaționale, din care cel puțin una ca
unicautor, 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 caunic autor, pe domeniul de cercetare propus
 Cel puțin 4 un articole în reviste cu prestigiu recunoscut in domeniul științelor juridice
sauindexate in cel puțin 2 baze de date internaționale recunoscute, din care cel puțin 2
ca unicautor, pe domeniul de cercetare propus
 Cel puțin 2 participări la conferințe naționale sau internaționale, din care cel puțin una ca
unicautor, 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
științelorjuridice 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
sauindexate in cel puțin 2 baze de date internaționale recunoscute, din care cel puțin 3
ca unicautor, pe domeniul de cercetare propus
 Cel puțin 2 participări la conferințe naționale sau internaționale, din care cel puțin una ca
unicautor, pe domeniul de cercetare propus.
Notă:
 Pentru acordarea unui calificativ trebuie îndeplinite cumulativ toate criteriile prevăzute
pentruacordarea calificativului respectiv.
 Vor fi luate în considerare atât articolele publicate, cât şi cele în curs de publicare care
suntînsoţite de adeverinţa de acceptare din partea redactorului şef al revistei în care se
publică articolul.
 La toate articolele şi lucrările publicate trebuie menţionată afilierea doctorandului la
ASEBucureşti.
Extras din: Procedura de evaluare și susţinere a tezei de doctorat, elaborată pe baza
Regulamentului privind studiile universitare de doctorat, aprobat de Senatul ASE în ședinţa din
29.10.2014.
Notă: Aprobate prin Hotărârea CSUD nr. 294 din data de 4 decembrie 2015.
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Anexa 2 – Cerere pentru începerea procedurii de susținere a tezei de doctorat

Domnule rector,

Subsemantul(a)__________________________________,
doctorand(ă)

la

domniul

de

________________________________________________,
doctorale

student
doctorat

în

cadrul

_____________________________________________,

conducător

ştiinţific

pe

școlii
având

domnul/a

prof.univ.dr.__________________________________, vă rog să aprobaţi începerea
demersurilor pentru susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:
RO:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________

EN:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________

Data______________

Avizat Conducător ştiinţific,
Prof.univ.dr...........................

Semnătura_____________
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Anexa 3 - Avizul comisiei de îndrumare
CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT
ŞCOALA DOCTORALĂ:

Aviz director Şcoală doctorală/ Consiliu școală doctorală,
Prof.univ.dr. ______________________

AVIZUL COMISIEI DE ÎNDRUMARE

În şedinţa comisiei de îndrumare din __/__/____, a fost prezentată teza de doctorat a
domnului

(ei)

________________________________,

cu

titlul:_______

__________________________________________________________________________,
având conducător ştiinţific pe domnul (a) prof.univ.dr. ___________________________.
În urma analizei criteriilor de evaluare privind conferirea titlului ştiinţific de
DOCTOR şi a dezbaterilor privind conţinutul, structura şi valoarea ştiinţifică a tezei de
doctorat, originalitatea concluziilor proprii şi relevanţa surselor bibliografice, precum şi
publicarea rezultatelor cercetării, comisia de îndrumare:
A. avizează susţinerea tezei în şedinţă publică;
B. amână avizarea susţinerii tezei de doctorat în vederea efectuării modificărilor
rezultate din observaţiile membrilor comisiei de îndrumare, prezentate în Anexă;
C. nu avizează susţinerea tezei în şedinţă publică.
Comisia de îndrumare:

Semnătura,

Cond. Doctorat prof.univ.dr. _____________________________

________________

Membru prof.univ.dr. _____________________________

________________

Membru prof.univ.dr. _____________________________

________________

Membru prof.univ.dr. _____________________________

________________
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Anexa 3.1. Observații privind avizul comisiei de îndrumare

Observaţii

1. Cond. Doctorat prof.univ.dr. _____________________________

2. Membru prof.univ.dr. _____________________________

3. Membru prof.univ.dr. _____________________________

4. Membru prof.univ.dr. _____________________________
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Anexa 4 - INFORMAŢII OBLIGATORII ÎN LISTA DE LUCRĂRI

1.

Monografii/cărţi/manuale:
 Autori, Nr. Autori, titlul (titlul publicației), editură, an apariţie, număr de pagini
(eventual numărul de pagini care aparţin persoanei), ISBN.

2.

Articole publicate în reviste recunoscute de CNCSIS sau altele de prestigiu din ţară
şi/sau stăinătate:
 Autori, Nr. Autori, titlul (titlul publicației), cotaţia revistei conform evaluării
CNCSIS (A, B, C sau D), ISSN, anul publicării, tip revistă, denumire BDI/factor de
impact(ISI), link la zona publică a publicației și publicația, număr apariţie şi an, Nr.
pag. articol (de la... până la...).

3.

Studii publicate în volume unor manifestări ştiinţifice din ţară şi/sau străinătate:
 Autori, Nr. Autori titlu comunicare, denumire manifestare ştiinţifică, loc
desfăşurare, an, PUBLICAT ÎN .........(numele volumului), loc apariţie, an apariţie,
paginile unde se găseşte comunicarea, ISBN / ISSN, denumire BDI/factor de
impact(ISI).

Nota cu privire la descrierea referinţelor bibliografice
Fiecare lucrare este prezentată, în limba în care a fost publicată/expusă, corespunzător structurii “
I, II, III, IV, V, VI, VII ”, unde:
I – numărul curent al referinţei bibliografice intre [ ]
II – autorii în ordinea din publicaţie, cu scriere bold si majuscule a doctorandului când
acesta face parte din lista de autori (ex. pentru doctorandul Ion POPESCU);
III – titlul, scris “italic”;
IV - editura sau revista sau manifestarea şi/sau alte elemente de localizare, după caz;
V - intervalul de pagini din publicaţie, respectiv, pp …-…, numărul total de pagini,
respectiv, … pg., sau alte date similare, după caz;
VI – anul sau perioada de realizare, după caz;
VII – ISSN (pentru reviste) sau ISBN (pentru cărţi, manuale, tratate, volumele unor
manifestări ştiinţifice, etc).
Exemplu:
[1] Autor1, Autor2, Prenume NUME doctorand (daca este cazul) – Titlu lucrare, Denumire manifestare
ştiinţifica / revista, Vol.X, Nr.X, 200X, pg. XXX-XXX., ISSN revista
[2] Autor1, Autor2, Prenume NUME doctorand (daca este cazul) – Titlu lucrare, Denumire manifestare
ştiinţifica, Locatie, Perioada eveniment, 200X, pg. XXX-XXX., ISBN volum
[3] Autor1, Autor2, Prenume NUME doctorand (daca este cazul) – Titlu carte, Editura, 200X, ISBN
carte
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Anexa 5 – Cerere privind aprobarea comisiei de susținere a tezei de doctorat
APROBAT CSUD din data .........
Avizat,
Consiliul școlii doctorale / Directorul școlii doctorale
Comisia de susținere publica a tezei de doctorat:
Prof.univ.dr. …………………………-A.S.E.

Preşedinte

Prof.univ.dr. …………………………-…………

Referent

Prof.univ.dr. …………………………-………….

Referent

Prof.univ.dr. …………………………-A.S.E.

Referent

Prof.univ.dr. …………………………-A.S.E.

Conducător ştiinţific

DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul/a……………………………………………………….., student doctorand
la

domeniul

de

doctorat……………….....………,

………………...……………,

având

conducător

în

ştiinţific

cadrul
pe

Scolii

domnul/a

doctorale

prof.univ.dr.

………………………………….., vă rog să îmi aprobaţi începerea demersurilor legale în
vederea susţinerii publice a tezei de doctorat, cu titlul:

RO :

EN:

Anexez referatul de analiză a tezei de doctorat şi propunerea pentru Comisie făcute de către
conducătorul ştiinţific.
Data:……………………..

Doctorand,
Domnului director al C.S.U.D. – ASE
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Anexa 6 – Decizie de numire a comisiei de susținere publică a tezei de doctorat

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE – BUCUREȘTI
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD)
DECIZIA
nr. ....... /..............
a Rectorului Academiei de Studii Economice din București
privind numirea comisiei pentru susținerea tezei de doctorat de către
domnul/doamna .......................................

În conformitate cu Legea educației naționale nr.1/ 2011, H.G. nr. 681/2011, Regulamentul
instituțional de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat,
În baza propunerii conducătorului de doctorat aprobată de Consiliul Școlii Doctorale și avizată
de conducerea CSUD,
Rectorul Academiei de Studii Economice din București numește următoarea comisie pentru
susținerea
tezei
de
doctoratat,
cu
titlul
„.........................................................................................”
elaborată de studentul/a doctorand..............................................................., în domeniul
fundamental de doctorat Științe ECONOMICE/ JURIDICE, domeniul de doctorat
..............................................
Preşedinte:
Conducător
de doctorat

- prof.univ.dr. .............................. - A.S.E. Bucureşti
- prof.univ.dr. .................................. - A.S.E. București

Referenţi:

- prof.univ.dr. .............................. - ......................................
- prof.univ.dr. .............................. - ......................................
- prof.univ.dr. .............................. - ......................................

Directorul C.S.U.D., secretariatul C.S.U.D., Direcția Resurse Umane și Biroul Financiar vor
duce la îndeplinire prezenta Decizie.

R E C T O R,
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR
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Anexa 7 – Acordul membrilor comisiei de susţinere a tezei de doctorat

ACORD PRELIMINAR

Subsemnatul, Prof. univ. dr……………….., din cadrul ……………………, analizând teza de
doctorat intitulată……….., având ca autor pe doctorandul/doctoranda ……………….sub
conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. ………………., am constatat că aceasta îndeplineşte toate
criteriile legale şi ştiinţifice pentru a fi susţinută public şi imi dau acordul preliminar de a face
parte din comisia de susţinere publică a acestei teze de doctorat

Data:

Semnătura:
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ANEXA 8 – Declarație asumarea răspunderii
DECLARAŢIE
Asumarea răspunderii

Subsemnaţii:
(nume şi prenume doctorand)
în calitate de
student - doctorand al IOSUD:

ASE București, Școala doctorală ......................
(denumire IOSUD)

autor al tezei de doctorat cu titlul:
(titlul tezei de doctorat)
şi

(nume si prenume conducator doctorat)
în calitate de Conducător de doctorat al autorului tezei
la instituţia

ASE București, Școala doctorală ......................
(denumire institutie)

declarăm pe proprie răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile art.143 alin (4) si (5)* şi
art. 170** din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi ale art. 65, alin.5 – 7***, art. 66, alin (2)****
din Hotărârea Guvernului nr.681/2011 privind aprobarea Codului Studiilor universitare de
doctorat şi ne asumăm consecinţele nerespectării acestora.
Semnătură,
Student doctorand

Declarația se întocmește în 2 (două) exemplare.

Semnătură
Conducător de doctorat
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Anexa 9 - Cerere privind programarea susținerii tezei de doctorat

CERERE
pentru afișarea anunțului susţinerii publice a
tezei de doctorat

Subsemnatul/a --------------------------------------------------------------------------------------------------,
student doctorand al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în domeniul fundamental
ŞTIINŢE ECONOMICE/JURIDICE, domeniul de doctorat ------------------------------------------------------------, înmatriculat în anul ----------, având conducător ştiinţific pe domnul/a
prof.univ.dr.

-------------------------------------------------------------------- vă rog să aprobaţi

programarea susţinerii tezei de doctorat cu titlul ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------în data de ……………………, ora……………., sala………………………………………….

Data…………
Student doctorand,

Avizat Președinte Comisie,
Prof.univ.dr. .......................
Avizat Conducător ştiinţific,
Prof.univ.dr........................
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Anexa 10 – Formular anunț susținere a tezei de doctorat, afișat pe site-ul www.doctorat.ase.ro

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat
Tache Ionescu, nr. 11, sect 1, Bucuresti, cod 010374
Telefon: +40-021-319.19.00 / +40-021-319.19.01 / 603
E-mail: doctorat@ase.ro , Web: www.doctorat .ase.ro

Secretariatul CSUD

ANUNŢ

La data de ……………………………. 2016, ora ……………… în sala ……………………..,
clădirea …………………, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6,
sector 1, domnul (a………………………………………….., va susţine, în şedinţă publică, teza de
doctorat cu titlul: …………………………………………………………………………………….,
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în economie, domeniul ……………………………….
Prin decizia Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureşti nr…………..din data de
………………………, s-a aprobat Comisia pentru evaluarea şi susţinerea publică a tezei de
doctorat, în următoarea componenţă:

Academia de Studii
Economice din Bucureşti

Preşedinte

1.

Prof. univ. dr.

2.

Prof. univ. dr.

Referent

3.
4.
5.

Prof. univ. dr.
Prof. univ. dr.
Prof. unv. dr.

Referent
Referent
Conducător ştiinţific

Academia de Studii
Economice din Bucureşti

Rezumatul tezei de doctorat este publicat pe site-ul ASE http://doctorat.ase.ro/.
Teza de doctorat poate fi consultată zilnic la Biblioteca Academiei de Studii Economice din
Bucureşti, clădirea Ion Angelescu, Piaţa Romană, nr. 6, sector 1.
Director CSUD,
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Anexa 11 – Declarație de absență a unui membru de la susținerea tezei de doctorat

DECLARAȚIE
Subsemnatul(a)

prof.univ.dr............................................................................

numit prin decizia rectorului A.S.E. nr. .........../................................, referent în
comisia pentru evaluarea și susținerea publică a tezei de doctorat a studentului
doctorand ...................................................................declar că, din motive legate de
obligațiile de serviciu, nu pot fi prezent(ă) la susținerea publică a tezei de doctorat
intitulată.........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Prin prezenta îmi exprim acordul cu susținerea tezei de doctorat pe data de
.......................... și îmi mențin aprecierile făcute în referat asupra îndeplinirii de
către sudentul doctorand a criteriilor de evaluare privind conferirea titlului științific
de DOCTOR și asupra conținutului, structurii și valorii științifice a tezei de doctorat,
a relevanței surselor bibliografice, a originalității concluziilor proprii, precum și
asupra publicării rezultatelor cercetării.
În concluzie, teza de doctorat întrunește condițiile de susținere publică și
propun acordarea titului științific de doctor în Științe ………………….., domeniul
de doctorat ............................................, cu calificativul ...........................................
și cu distincția ....................................
Totodată, rog ca referatul meu să fie prezentat în ședința publică de către
președintele

comisiei

de

susținere

publică

a

tezei,

prof.univ.dr.

........

...........................................................................................

Semnătura,
Declarația se întocmește în 2 (două) exemplare.
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ANEXA 12 – Declarație acord publicare teză

DECLARAŢIE

Subsemnatul (a) ______________________________ în calitate de student-doctorand,
conducător
autor

științific _________________________,
al

tezei

de

Domeniul ______________________,
doctorat

cu

titlul

______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__

_,
sunt de acord ca forma digitală a tezei să fie făcută publică pe platforma naţională după

emiterea dispoziţiei de acordare a titlului de doctor
optez pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din aceasta.

În cazul în care s-a optat pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din
aceasta mă oblig să notific IOSUD -ASE asupra acestui fapt și să transmit indicația bibliografică și
un link la publicație, care vor fi făcute apoi publice pe platforma națională.

Student - doctorand,
__________________________________________
……………………………………………………………………………………
(Semnătura)

Data,
.................................
Declarația se întocmește în 2 (două) exemplare.

