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Criterii minimale privind susţinerea tezei de doctorat,  conform Regulamentului instituţional 

ASE privind studiile universitare de doctorat, pentru  anul universitar 2014-2015 

An universitar 2014-2015 

 
 

1) Criterii minimale pentru admiterea susţinerii publice a tezei de doctorat şi acordarea unui calificativ 

corespunzător: 

  

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 reviste 

indexate 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. 
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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. 

 

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. 

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. 


