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Anexa 5 la Hotărârea Senatului nr. 142 din 29 noiembrie 2018 

 Președintele Senatului UDJG, 

     Prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu 

 
 
 

PROGRAM INDIVIDUAL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT  
2018 – 2021/2022 

IOSUD – UDJG 
Școala Doctorală de Știinţe Fundamentale și Inginerești 

 
Numele, inițiala tatălui și prenumele 
studentului-doctorand (numele după 
căsătorie) 

 

Data înmatriculării la doctorat  

Domeniul/Subdomeniul de doctorat  

Forma de învăţământ/Forma de 
finanțare 

cu frecvenţă/buget cu bursă/buget fără bursă/cu taxă 
cu frecvență redusă/buget fără bursă/cu taxă 

Tema/Titlul tezei de doctorat  
Conducător de doctorat  
 

A. ACTIVITĂŢI PROGRAMATE 
A1. Etapa 1 - Pregătire universitară avansată și documentare 

Nr. 
crt. 

Activităţi 
 

Termen de 
realizare 
estimat 

Forma de 
finalizare/ 
Rezultatul 
activității* 

1.1    
1.2    
* Atestat de participare, raport scris cu prezentare orală, prezentare orală, review; se păstrează la 
conducătorul de doctorat. 
 

A2. Etapa 2 - Cercetare avansată 
2.1. Rapoarte știintifice 

Nr. 
crt. 

Activităţi 
 

Membrul (membrii) 
comisiei de îndrumare 

implicat(ți) în realizarea 
cercetării 

Termene de 
realizare 
estimate 

2.1.1    
2.1.2    
2.1.3    

 
2.2 Diseminarea rezultatelor activității de cercetare 

Nr. 
crt. 

Activităţi 
 

Membrul (membrii) 
comisiei de îndrumare 

implicat(ți) 

Termene de 
realizare 
estimate 

2.2.1    
2.2.2    
2.2.3    
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A3. Etapa 3 – Redactarea și susținerea publică  a tezei de doctorat 

Nr. 
crt. 

Activităţi 
 

Termene de 
realizare 
estimate 

3.1   
3.2   
3.3   
3.4   

 
SISTEM DE CREDITE TRANSFERABILE  

(în acord cu  Sistemul European de Credite Transferabile, ECTS )  

An de studii ACTIVITĂȚI/ CREDITE  OBLIGATORII 

ANUL  I 

Total  60 ECTS*: 

- Cursuri: 30** 

- Raport de documentare (Stadiul actual), sau Raport 
știinţific 1 

30 

ANUL  II 

Total  60 ECTS *: 

-Raport științific nr. 2: 30 

-Publicare lucrare ISI / BDI (Pubmed - domeniul 
Medicină): 

20 

-Prezentare lucrare conferință națională / 
internațională. 

10 

Anul III 

Total  60 ECTS*: 
-Raport științific nr. 3: 20 
-Publicare lucrare ISI / BDI (Pubmed - domeniul 
Medicină): 

20 

-Redactare și prezentare teză (excepţie domeniul 
Medicină) 
(Obținere acord de susținere publică): 

20 

-Prezentare lucrare conferință internațională cu 
rezultate din teza de doctorat (domeniul Medicină): 

20 

Anul IV 
(domeniul Medicină) 

Total 60 ECTS* 
-Publicare lucrare ISI cu rezultate din conţinutul tezei: 30 
-Prezentare lucrare conferință internațională: 10 
-Redactare și prezentare teză. 
(Obținere acord de susținere publică): 

20 

Absolvirea stagiului 
3 ani toate domeniile SD și 4 ani 

pentru domeniul Medicină 

TOTAL  180****E CTS (toate domeniile cu excepţia Medicinei) 
TOTAL  240**** E CTS (domeniul Medicină) 

 
*   Pentru promovare în anul următor, doctorandul trebuie să realizeze minimum 30 ECTS din activități 
obligatorii, cu obligaţia recuperării creditelor restante până la sfârșitul stagiului. 
 
** 10 ECTS pentru participarea la un curs cu finalizare prin susținerea unui proiect şi 5 ECTS pentru 
participarea la un curs cu obţinerea unui certificat de participare. 
 
*** Prin convertirea punctelor acordate pentru activitățile de publicare și diseminare a rezultatelor științifice, 
pentru activități derulate în cadrul proiectelor de cercetare științifică sau a altor activități din sfera de 
cercetare doctorală detaliate în tabel la secțiunea „ACTIVITĂȚI DIN SFERA CERCETĂRII DOCTORALE-
ECHIVALARE ȘI RECUNOȘTERE”. Valoarea punctajului rezultat din aceste activități nu este limitată. 
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**** Acumularea a cel puțin 90 ECTS (respectiv 120 pentru domeniul Medicină)  din activități obligatorii 
după parcurgerea celor trei ani ai ciclului doctoral dă doctorandului posibilitatea de a obține prelungirea 
școlarizării cu maximum 2 x 2 semestre suplimentare în vederea recuperării creditelor necesare absolvirii. 
 

ACTIVITĂȚI DIN SFERA CERCETĂRII DOCTORALE-ECHIVALARE ȘI RECUNOȘTERE 

1. Activități didactice  
10 puncte /modul 2 ore (un 
semestru) 

2. Publicare lucrare ISI/BDI și/sau Raport științific 40 puncte 
3. Indexare ISI și Factor de impact ISI pentru lucrări publicate 10 puncte + 6 puncte x IF 
4. Prezentare lucrare  conferință națională/internaţională 10 puncte 
5. Organizare de evenimente științifice 6 puncte 

6. Premii  obținute 6 puncte 

7. Participare la evenimente /prelegeri științifice organizate în 
universitate 

6 puncte 

8. Membru în proiecte de cercetare naționale/internaționale 6 puncte 

Formula de echivalare: 2 puncte = 1ECTS  
 

 
 
 

Data întocmirii, 
____________________________ 

 
             Conducător de doctorat       Semnătură 
_________________________________________           ………………………..……………… 
 
Conducător de doctorat în cotutelă       Semnătură 
_________________________________________           ………………………………..………. 
            
           Comisia de îndrumare                   Semnături: 
1. Membru în comisia de îndrumare:                     1. ................................................ 
___________________________________________ 
2. Membru în comisia de îndrumare:                     2. ................................................ 
__________________________________________ 
3. Membru în comisia de îndrumare:                     3. ................................................ 
__________________________________________ 
 
               Student-doctorand                                                      Semnătură 
__________________________________________                                                    ..................................................... 

 


