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Sesiunea MAI 2022 

 

Perioada Activităţi  

4-5 mai 2022 

Cercetătorii postdoctoranzi transmit fisa de verificare a criteriilor 

minimale, completată, la Direcția Managementul Cercetării și 

Inovării, la adresa de e-mail cercetare@ase.ro, în vederea obținerii 

atestatului privind validarea/invalidarea listei de lucrări. 

6-11 mai 2022 Direcția Managementul Cercetării și Inovării emite atestatele 

privind validarea/invalidarea listei de lucrări și le transmite 

cercetătorilor postdoctoranzi și mentorilor acestora. 

12-13 mai 2022 Cercetătorii postdoctoranzi transmit fișa de verificare, atestatul 

privind validarea listei de lucrări și lucrarea finală către biroul 

CSUD, la adresa de email: adina.guta@doctorat.ase.ro 

16-17 mai 2022 Biroul CSUD centralizează documentele primite și le transmite 

comisiei de evaluare finală. 

Biroul CSUD afișează lista cu cercetătorii postdoctoranzi care 

urmează să susțină lucrarea finală în fața comisiei de evaluare. 

19 mai 2022 Susținerea lucrării finale și a rezultatelor cercetării în fața comisiei 

de evaluare. 

20 mai 2022 Afișarea rezultatelor.  
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Sesiunea SEPTEMBRIE 2022 

 

 

Perioada Activităţi  

8-9 septembrie 2022 

Cercetătorii postdoctoranzi transmit fisa de verificare a criteriilor 

minimale, completată, la Direcția Managementul Cercetării și 

Inovării, la adresa de e-mail cercetare@ase.ro, în vederea obținerii 

atestatului privind validarea/invalidarea listei de lucrări. 

12-16 septembrie 2022 Direcția Managementul Cercetării și Inovării emite atestatele 

privind validarea/invalidarea listei de lucrări și le transmite 

cercetătorilor postdoctoranzi și mentorilor acestora. 

19-21 septembrie 2022 Cercetătorii postdoctoranzi transmit fișa de verificare, atestatul 

privind validarea listei de lucrări și lucrarea finală către biroul 

CSUD, la adresa de email: adina.guta@doctorat.ase.ro 

22-23 septembrie 2022 Biroul CSUD centralizează documentele primite și le transmite 

comisiei de evaluare finală. 

Biroul CSUD afișează lista cu cercetătorii postdoctoranzi care 

urmează să susțină lucrarea finală în fața comisiei de evaluare. 

29 septembrie 2022 Susținerea lucrării finale și a rezultatelor cercetării în fața comisiei 

de evaluare. 

30 septembrie 2022 Afișarea rezultatelor.  
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