
INFORMARE PENTRU STUDENȚII – DOCTORANZI 

DIN ANII DE STUDIU I, II, III (anul univ 2018-2019) 

 
 
Conform Graficului activităților la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018-2019, în 
perioada 2 – 31 mai 2019, studenții - doctoranzi din anii I, II și III vor depune online și fizic, raportele 
de progres al cercetării privind derularea stagiului doctoral. Pentru a facilita editarea și transmiterea 
rapoartelor, Biroul CSUD pune la dispoziția doctoranzilor platforma http://portal.doctorat.ase.ro 
  

Activitatea se va desfășura după următorul calendar: 

 

2 – 31 mai 2019 - Depunerea online si fizic a rapoartelor de progres al cercetării, cu 
avizul conducătorului științific 
 
doctoranzii vor accesa platforma http://portal.doctorat.ase.ro  utilizând conturile create; vor încărca în 
pagina personală de pe http://portal.doctorat.ase.ro toate informațiile necesare generării raportului 
de progres, inclusiv forma extinsă a raportului de progres în format PDF; rapoartele generate pe 
platforma portal.doctorat.ase.ro vor putea fi salvate în diferite formate (tip PDF sau Word) pentru a 
fi printate, semnate și depuse la Biroul CSUD din Str. Tache Ionescu, nr. 11 (pentru anul I - sala 8104, 
pentru anul II – sala 8102 și pentru anul III - sala 8106), în programul cu publicul afișat pe site, până pe 
data de 31 mai 2019; forma printată a raportului trebuie sa aibă avizul conducătorului de doctorat, 
data și semnătura studentului - doctorand; 

 
- Studenții - doctoranzi din anul I vor obține datele de acces pentru platforma http://portal.doctorat.ase.ro 
pe adresa de e-mail declarată la înscriere (cea pe care ați primit acest mesaj) 

- Studenții - doctoranzi din anii II si III vor utiliza conturile deja create.   Doctoranzii din anul II și III care 
au pierdut datele de contact, pot utiliza formularul 
http://portal.doctorat.ase.ro/Account/RecoverPassword.aspx pentru recuperarea lor; 

 

 
 

3 – 14 iunie 2019 - Evaluarea rapoartelor de progres conform informațiilor pe care le 

obțineți accesând contul personal; 
  
 
Pe întreaga perioadă 2 - 31 mai 2019, Biroul CSUD va oferi suport tehnic doctoranzilor, astfel încât 
încărcarea datelor să se facă în timp util și să fie rezolvate toate problemele care ar putea apărea. 
  
Problemele întâmpinate vor fi anunțate pe email către: 
 
- Director CSUD - Prof.univ.dr. Mihai Daniel ROMAN, e-mail:  mihai.roman@ase.ro 
- Secretarul tehnic al CSUD - Conf.univ.dr. Vlad Diaconița, e-mail:   diaconita.vlad@ie.ase.ro 
- Șef Birou CSUD – Psih. Mihaela Anghelescu, e-mail: mihaela.anghelescu@ase.ro 
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