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 I Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate* 

Disciplina Semestrul Număr de ore Finalizare** ECTS 

Complexe ecologice Socio-Naturale și particularitățile 

cercetării științifice post-moderne (nivel 2) 

I 18 (modular o saptămână) Verificare 
5 

Capitalul Natural I 18 ( modular o saptămână) Verificare 4 

Sistemul Suport și Ciclul decizional 
I 18 ( modular o saptămână) 

60% in regim online 

Verificare 
4 

Documentarea și elaborarea lucrărilor științifice în 

domeniul ecologiei 

I 18 ( modular o saptămână) 

60% in regim online 

Verificare 
4 

Etică și integritate academică
a
 I   12 ( modular 0.5  saptămâni) Verificare 3 

Analiza statistică a datelor experimentale în Ecologie I 24 ( modular o saptămână) Verificare 6 

Metodologii spațiale de colectare și analiză a datelor 

(GIS, Teledetectie) 

I 18 (modular o saptămână) Verificare 
4 

Total ore și ECTS 30 

 II. Programul de cercetare științifică*** 

Activitate semestrul  Finalizare ECT 

1. Raport de cercetare asupra stadiului actual al 

cunoașterii (analiza, sinteza și integrarea cunoștintelor) 

în domeniul tezei de doctorat, si definitivarea  

programului individual de cercetare 

II 

 Verificare 

30 

2.Raport de cercetare științifică 1
b
 III  Verificare 30 

3.Raport de cercetare științifică 2
 b
 IV  Verificare 30 

4.Raport de cercetare științifică 3
 b
 V  Verificare 30 

5. Redactarea și susținerea tezei VI  Verificare 30 

Total ECTS cercetare   150 

Total general ECTS   180 

 

  

                        



 

Observații:  

 

*Activitățile didactice din Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se desfășoară sub formă de module, timp de max. 12 săptămâni, 

în anul I de studii. În situații excepționale, cu aprobarea directorului Școlii doctorale, programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se 

poate fi urmat în anul II de studii. 
 

** Verificare prin evaluarea continuă a activității desfășurate în timpul programului se face cu mențiunea "admis / respins"; pentru mențiunea "admis", 

prezența minimă este de 75% din activitățile didactice. 
 

 

*** Rapoartele de cercetare din Programul de cercetare științifică (se realizează în sem. II-VI) se susțin în fața conducătorului de doctorat și a comisiei 

de îndrumare; la susținerea fiecărui raport se acordă unul dintre calificativele: excelent, foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător. Tematica acestora 

este stabilită de conducătorul de doctorat. Doctorandul susține cel puțin un raport de cercetare științifică într-un an universitar. 
 
a
 Curs transversal la nivelul Universității din București, pentru studenții-doctoranzi ai tuturor școlilor doctorale 

 
b 

Rapoartele de cercetare științifică pot fi echivalate cu articole acceptate sau publicate până la finele programului doctoral în reviste din BDI sau reviste 

indexate/cotate ISI (doar cele care rezultă din implementarea programului doctoral de cercetare), după cum urmează: 

-un articol BDI = 1 raport; 

-un articol indexat ISI, cu IF≤1 = 2 rapoarte de cercetare (https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-reviste);  

-un articol cotat ISI, cu IF>1 = 3 rapoarte de cercetare (https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-reviste). 

 

De asemenea, rapoartele de cercetare pot fi echivalate cu participări la manifestări științifice naționale sau internaționale, astfel: 

- două comunicări orale sau 3 postere la conferințe internaționale = 1 raport; 

- 3 comunicări orale la conferințe naționale = 1 raport. 

Echivalarea articolelor științifice cu rapoartele de cercetare sau comunicările la conferințe științifice se face la propunerea conducătorului de doctorat, cu 

aprobarea comisiei de îndrumare.  

 

Decan,            Director școală doctorală,       

   Prof. dr. Carmen POSTOLACHE        Prof. dr. Geta RÎȘNOVEANU 
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