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C O N Ţ I N U T U L   P L A N U L U I   D E  Î N V Ă Ţ Ă M Â N T 
ANUL I – SEM. I 
I. PROGRAM BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE 
AVANSATE 

 Formă de 
verificare 

Mod de 
notare 

 

Ore alocate Credite 
C S  

A. Discipline fundamentale 
1. Disciplina 1 - dedicată eticii în cercetarea științifică și proprietății 
intelectuale / studiului aprofundat al metodologiei cercetării / 
prelucrarea statistică a datelor* 
- Etică, responsabilitate socială și integritate academică; 
- Metode de cercetare în științe economice, etică și proprietate 
intelectuală; 
- Etică, integritate și scriere academică; 
- Epistemologie și metode cantitative în științele economice. 
 

  
Examen 
 

 
Notă 

 
2 

 

 
1 

 

 
10 

B. Discipline de specialitate 
     1. Disciplina 2* 
- Modelarea statistico-econometrică a proceselor economice; 
- Documente de sinteză și comunicare financiară; 
- Finanțe macroeconomice; 
- Metode de cercetare interdisciplinară în economie, etică și 
integritate academică; 
 
     2. Disciplina 3* 
- Managementul proiectelor de cercetare. 
- Metode și tehnici de analiză economică; 
- Sisteme și piețe financiare; 
- Managementul calității activității de cercetare; 
 
*În funcție de tema de cercetare, conducătorul de doctorat alege din 
fiecare pachet câte o disciplină pentru fiecare doctorand. 
Normarea unui curs se face doar pentru seriile cu cel puţin 5 studenţi 
în anul I de studii. 

  
Examen 
 
 
 
 
 
 
Examen 

 
Notă 
 
 
 
 
 
 
Notă 

 
2 
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1 
 
 
 
 
 
 

1 

 
10 
 
 
 
 
 
 

10 

Total credite sem.I 30 
 
II. PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ –SEM. al II-lea 
A. Diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice 
    Participarea la conferinţe internaţionale în domeniu, 
dovedită prin programul conferinţei / 10 credite conferinţă 
internaţională / Publicaţii ştiinţifice în reviste ştiinţifice 
indexate în minimum trei baze de date internaţionale sau 
cotate Web of Science, din care, la un articol, doctorandul are 
calitatea de unic autor, prim-autor sau autor corespondent, 
din ţară - 10 credite / din străinătate - 15 credite / articol 
publicat   

      
10 
 
 
 
 

B. Prezentarea progresului programului de cercetare ştiinţifică 
(Raportul de cercetare ştiinţifică - R1) 

     20 

TOTAL CREDITE ANUL I 60 



ANUL II   
PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  
A. Diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice 
     Participarea la conferinţe internaţionale în domeniu, dovedită prin programul conferinţei / 10 
credite conferinţă internaţională / Publicaţii ştiinţifice în reviste ştiinţifice indexate în minimum trei 
baze de date internaţionale sau cotate Web of Science, din care, la un articol, doctorandul are calitatea 
de unic autor, prim-autor sau autor corespondent, din ţară - 10 credite / din străinătate - 15 credite / 
articol publicat (minim 20 credite din publicații științifice în reviste) 

 
 

40 
 

B. Prezentarea progresului programului de cercetare ştiinţifică (Raport de cercetare ştiinţifică - R2 )
 20 

TOTAL CREDITE ANUL II 60 
ANUL III  
PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
A. Diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice 
        Participarea la conferinţe internaţionale în domeniu, dovedită prin programul conferinţei / 10 
credite conferinţă internaţională / Publicaţii ştiinţifice în reviste ştiinţifice indexate în minimum trei 
baze de date internaţionale sau cotate Web of Science, din care, la un articol, doctorandul are calitatea 
de unic autor, prim-autor sau autor corespondent, din ţară - 10 credite / din străinătate - 15 credite / 
articol publicat   

 
 

10 

B. Prezentarea progresului programului de cercetare ştiinţifică (Raport de cercetare ştiinţifică -  R3 ) 20 

C. Evaluarea şi susţinerea tezei de doctorat în faţa Comisiei de îndrumare 30 
D. Susţinerea publică a tezei de doctorat în faţa Comisiei de specialitate  
TOTAL CREDITE ANUL III 60 
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