ANEXA 4_ la Adresa 1436/ 23.03.2021 - Condiții de admitere la studii doctorale in cadrul Scolii doctorale
”Constantin Belea” și de departajare a candidaților la medii egale

CRITERII DE EVALUARE PENTRU ADMITEREA LA DOCTORAT ÎN CADRUL
ŞCOLII DOCTORALE “CONSTANTIN BELEA”
SESIUNEA 2021
Art.1. Admiterea la doctorat se realizeazǎ la nivelul Şcolii doctorale “Constantin Belea”, în
conformitate cu:
1. “Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii
universitare de doctorat al Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat –
Universitatea din Craiova (IOSUD-UCV)”.
2. “Regulamentul Şcolii Doctorale “Constantin Belea” a Facultǎţii de Automaticǎ,
Calculatoare şi Electronicǎ a Universitǎţii din Craiova”
Art.2. Proba de concurs constǎ dintr-un interviu realizat în urma unei prezentǎri orale a
candidatului, asistatǎ de slide-uri PPT. Această prezentare va evidenţia preocupǎrile proprii de
cercetare ştiinţificǎ, bibliografia studiată şi o direcţie în care ar urma sǎ fie realizatǎ teza de
doctorat. Prezentarea este urmatǎ de o discuţie clarificatoare (interviu) cu membrii comisiei de
admitere.
Art.3. În urma probei de concurs, candidaţii sunt apreciaţi în raport cu nivelul de pregǎtire şi
informare în domeniu, cu capacitatea de a evidenţia orientǎrile majore ale cercetǎrii în direcţia de
cercetare propusǎ şi cu capacitatea de a formula soluţii şi cǎi de rezolvare (teoreticǎ şi
experimentalǎ) a problemelor identificate.
Art.4. Media generalǎ de admitere se constituie dintr-o medie ponderatǎ a unor note 𝑁𝑖 în gama
de la 1 la 10, acordate pe baza unor criterii ce vizeazǎ proba de concurs şi evaluarea dosarului de
concurs. Media generalǎ se calculeazǎ cu urmǎtoarea formulǎ:
∑8𝑖=1 𝑁𝑖 × 𝑃𝑖
𝑀=
∑8𝑖=1 𝑃𝑖
Art.5. Pentru departajarea mai multor candidaţi care au aceeaşi medie se vor utiliza, în aceastǎ
ordine, urmǎtoarele criterii: a) media obţinutǎ la proba de concurs 𝑁5 ; b) media generalǎ a anilor
de studii de licenţǎ (calculatǎ prin ponderarea 𝑁1 si 𝑁2 cu 𝑃1 şi 𝑃2 ); c) media generalǎ a anilor de
studii de master (calculatǎ prin ponderarea 𝑁3 şi 𝑁4 cu 𝑃3 şi 𝑃4 ).
Art.6. Pentru candidaţii la locuri la buget cu bursǎ se cere confirmarea în scris a disponibilitǎţii
de a fi prezenţi în facultate, minim 20 ore / sǎptǎmanǎ, pentru activităţi de cercetare.

Criteriul
1.

Media multianuală la ciclul de licenţa (4 ani) sau de formare
iniţială (5 ani)

Nota
𝑁𝑖

Ponderea
𝑃𝑖

𝑁1

𝑃1 = 10
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2.

Media examenului de licenţă

𝑁2

𝑃2 = 2

3.

Media multianuală la master / studii aprofundate. În absenţa
acestor studii se consideră a doua oară media multianuală la ciclul
de formare iniţială (5 ani)

𝑁3

𝑃3 = 4

4.

Media examenului de dizertaţie / studii aprofundate. Media
examenului de finalizare a ciclului de formare iniţială (5 ani)

𝑁4

𝑃4 = 2

5.

Calitatea şi claritatea direcţiilor propuse pentru tema doctorală, în
urma prezentării PPT de 20 minute din proba de concurs. Fiecare
din membrii comisiei de concurs acordă fiecărui candidat câte o
nota întreagǎ în gama de la 1 la 10. Se calculeazǎ media acestor
note.

𝑁5

𝑃5 = 8

6.

Experienţa minimală doveditǎ în activitǎţi de cercetare şi / sau
practice în ultimii 3 ani (participare la proiecte de cercetare şi /
sau practice, respectiv stagii de pregătire la companii din
domeniul de doctorat, de minim 6 luni cumulat1)

𝑁6

𝑃6 = 2

7.

Lucrǎri stiinţifice publicate sau comunicate în domeniul de
doctorat2

𝑁7

𝑃7 = 1

8.

Premii la fazele finale (naţionale, internaţionale) ale unor
concursuri şi competiţii profesionale în domeniul de doctorat
(organizate de companii, instituţii sau foruri din domeniul de
doctorat3)

𝑁8

𝑃8 = 1

Director Şcoala doctorală “Constantin Belea”
Prof.dr.ing. Costin Bădică

Experienţa trebuie doveditǎ cu acte justificative, de exemplu confirmare în scris de la directorul de proiect cu
indicarea explicitǎ a numelui proiectului, a sarcinilor alocate, respectiv a volumului şi perioadei de implicare.
2
Se vor prezenta informaţii doveditoare cum ar fi: volum conferinţǎ, sau program conferinţǎ, sau referinţǎ digitalǎ la
lucrare (în cazul în care lucrarea este indexatǎ), sau înştiinţare de accept a lucrǎrii.
3
Premiile trebuie dovedite cu acte justificative, de exemplu diplomǎ care menţioneazǎ numele şi faza concursului /
competiţiei, respectiv premiul obţinut.
1

