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PARTEA I
CERINŢE NORMATIVE MINIMALE PENTRU EVALUAREA
DOMENIULUI DE DOCTORAT FINANŢE

1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a şcolii doctorale,
domeniul Finanţe
Studiile universitare de doctorat în domeniul fundamental ştiinţe
economice sunt organizate în cadrul Şcolii doctorale de Ştiinţe Economice care
funcţionează în cadrul IOSUD Universitatea din Craiova.
Şcoala doctorală de Ştiinţe Economice reprezintă unul din cele 6
domenii fundamentale ale IOSUD Universitatea din Craiova al cărui statut
juridic este conferit de atestarea primită din partea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării (numit în continuare M.Ed.C.) şi de către Consiliul Naţional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (numit în
continuare C.N.A.T.D.C.U.) în anul 2015. (Anexa F1 Hotărârea de Guvern
778-23.09.2015, publicat în Monitorul Oficial al României nr.723
bis/25.09.2015)
Conducerea şcolii doctorale este asigurată de un un director al şcolii
doctorale numit de CSUD-UCV dintre conducătorii de doctorat din cadrul
şcolilor doctorale şi de un Consiliu al şcolii doctorale (CSD), cu un mandat de
5 ani. Din Consiliul şcolii doctorale fac parte conducători de doctorat din
cadrul şcolii doctorale în proporţie de maximum 50%, studenţi-doctoranzi în
proporţie de 20%, aproximat în plus dacă este cazul, restul fiind completat cu
membri din afara şcolii doctorale aleşi dintre personalităţi ştiinţifice a căror
activitate ştiinţifică are o recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau
personalităţi din sectoarele industriale şi socio-economice relevante.
Membrii consiliului şcolii doctorale format în baza HG 681/2011 sunt
cadre didactice universitare care indeplinesc condiţiile minimale de conducere
de doctorat.
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Economice este o şcoală de tradiţie cu o
vechime de peste 45 de ani, care a debutat cu domeniul Contabilitate
reprezentat prin prof.univ.dr. Alexandru Gheorghiu de la ASE Bucureşti şi
care a activat în această şcoală până în anul 1987.
În anul 1995, după o întrerupere de 8 ani, domeniul Contabilitate este
reprezentat din nou prin prof.univ.dr. Staicu Constantin, şeful catedrei de
Finanţe şi care activează până la data de 1.10.2011 când se retrage din
activitate.
În domeniul Finanţe există patru conducători de doctorat
Domeniul de doctorat „Finanţe” este organizat în domeniul programului
de studiu al universităţii clasificat B (Anexa F01).
Domeniul de doctorat „Finanţe” aparţine Şcolii Doctorale de Ştiinţe
Economice iar cadrul general de organizare şi de funcţionare a acestuia este
reglementat de cadrul general de organizare şi funcţionare a şcolii doctorale,
parte integrantă a IOSUD Universitatea din Craiova, prin dispoziţiile H.G. nr.
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681/2011, prin Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a
programelor de studii universitare de doctorat (Anexa U01), precum şi prin
Regulamentul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Economice (Anexa 21) .
Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor
de studii universitare de doctorat, aprobat în şedinţa senatului universităţii
din 12 decembrie 2013, căruia i se subordonează toate şcolile doctorale şi
domenii de doctorat din universitate, conţine reglementări cu privire la:
 atribuţiile IOSUD şi CSUD-UCV;
 atribuţiile şi obligaţiile Consiliilor şcolilor doctorale, Directorilor şcolilor
doctorale, Şcolii doctorale şi regulamentului acesteia;
 admiterea la studiile universitare de doctorat şi contractul de studii
doctorale;
 structura şi durata studiilor universitare de doctorat cu referire la
programul de pregătire universitară avansată şi programul individual de
cercetare ştiinţifică, durata studiilor;
 reglementări privind teza de doctorat şi finalizarea studiilor universitare
de doctorat;
 reglementări privind drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat
şi atribuţiile comisiei de îndrumare;
 drepturile studentului doctorand;
 reglementări privind coordonarea activităţii doctorale în cotutelă;
 reglementări privind evaluarea programelor de studii universitare de
doctorat, a doctoranzilor şi a conducătorilor de doctorat;
 normarea activităţilor din şcolile doctorale;
Taxele de şcolarizare a studenţilor doctoranzi, a taxelor de
înmatriculare/reînmatriculare şi a taxelor de susţinere a tezei de doctorat
(Anexa U02) , sunt stabilite în lei pentru doctoranzii români şi în euro pentru
studenţii străini, acestea fiind discutate şi aprobate în Consiliul de
Administraţie al Universităţii din Craiova.
Domeniul de doctorat „Finanţe” prin intermediul Şcolii Doctorale de
Ştiinţe Economice oferă informaţii corecte şi complete privind programul de
studii
universitare
de
doctorat
pe
pagina
de
web
http://feaa.ucv.ro/doctorat/index.php/ro/, oferind informaţii cu privire la:
 organizarea şcolii doctorale;
 regulamentul de organizare şi funcţionare;
 informaţii privind conducătorii de doctorat şi studenţii-doctoranzi pe
care îi coordonează, care includ cel puţin lista publicaţiilor şi brevetelor
acestora
 programul de pregătire al doctoranzilor;
 condiţiile de admitere şi calendarul admiterii;
 tematica de admitere ;
 numărul de locuri alocate pe conducători de doctorat;
 modelul contractului de studii doctorale,
informaţii care vin în completarea celor postate pe pagina de web a
universităţii http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/ unde pot fi găsite
informaţii cu caracter general, dar şi informaţii legate de rezumatele tezelor de
doctorat ce urmează a fi susţinute public, data, ora şi locaţia aferente
susţinerilor publice.
3

Contractul de studii doctorale este elaborat la nivelul universităţii şi
însuşit de toate şcolile doctorale şi domeniile acestora. Deşi se elaborează
separat pentru doctoranzii cu taxă (Anexa U03) de doctoranzii la buget
(Anexa U04), cele două variante conţin elemente comune referitoare la:
 date despre IOSUD şi şcoala doctorală;
 datele de identificare ale studentului-doctorand şi ale conducătorului de
doctorat;
 tema de cercetare aleasă;
 cuantumul bursei sau taxei de studiu, după caz;
 limba în care se redactează şi se susţine teza de doctorat – limba
română, limba unei minorităţi naţionale sau o limbă de circulaţie
internaţională;
 drepturile şi obligaţiilor părţilor;
 programul de studii doctorale
Recapitulaţie privind cadrul juridic de organizare şi funcţionare a
domeniului de doctorat Finanţe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

Studiile universitare de doctorat în domeniul Finanţe sunt organizate în cadrul
Şcolii doctorale de Ştiinţe Economice, componentă a IOSUD Universitatea din
Craiova
Domeniul de doctorat „Finanţe” este organizat în domeniul programului de studiu al
universităţii ierarhizat într-o clasă de excelenţă, respectiv domeniu clasificat A
Se respectă art.6 al HG 681/2011 privind reprezentarea legală şi componenţa
IOSUD
Există un regulament instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de
studii universitare de doctorat, elaborat de CSUD, însuşit şi aplicat de Şcoala
doctorală de Ştiinţe economice, respectiv de domeniul Finanţe
Şcoala doctorală este condusă de un director al şcolii doctorale şi de consiliul şcolii
doctorale
Din Consiliul şcolii doctorale fac parte conducători de doctorat din cadrul şcolii
doctorale în proporţie de maximum 50%, studenţi-doctoranzi în proporţie de 20%,
aproximat în plus dacă este cazul, restul fiind completat cu membri din afara şcolii
doctorale aleşi dintre personalităţi ştiinţifice a căror activitate ştiinţifică are o
recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau personalităţi din sectoarele
industriale şi socio-economice relevante
Membrii consiliului şcolii doctorale format în baza HG 681/2011 sunt cadre
didactice universitare care indeplinesc condiţiile minimale de conducere de doctorat.
Şcoala doctorală de Ştiinţe economice din care face parte domeniul Finanţe aplică
Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de
doctorat elaborate de CSUD-UCV
Prin conţinutul său, Regulamentul de organizare şi funcţionare a studiilor doctorale
elaborat de CSUD-UCV, art.8 stabileşte criterii, proceduri şi standarde obligatorii
Domeniul de doctorat „Finanţe” prin intermediul Şcolii Doctorale în Ştiinţe
Economice oferă informaţii corecte şi complete privind programul de studii
universitare de doctorat pe pagina de web
http://feaa.ucv.ro/doctorat/index.php/ro/,
informaţii care vin în completarea celor postate pe pagina de web a universităţii
http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/ unde pot fi găsite informaţii cu caracter
general, dar şi informaţii legate de rezumatele tezelor de doctorat ce urmează a fi
susţinute public, data, ora şi locaţia aferente susţinerilor publice.
Contractul de studii doctorale este elaborat la nivelul universităţii şi însuşit de toate
şcolile doctorale şi domeniile acestora, separat pentru studenţii finanţaţi de la buget
de studenţii cu taxă şi elemente referitoare la:
 date despre IOSUD şi şcoala doctorală;
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datele de identificare ale studentului-doctorand şi ale conducătorului de
doctorat;
tema de cercetare aleasă;
cuantumul bursei sau taxei de studiu, după caz;
limba în care se redactează şi se susţine teza de doctorat – limba română,
limba unei minorităţi naţionale sau o limbă de circulaţie internaţională;
drepturile şi obligaţiilor părţilor;
programul de studii doctorale

2. Conducătorii de doctorat. Personal didactic şi de cercetare.
Comisia de îndrumare
Cele patru cadre didactice conducătoare de doctorat în domeniul
„Finanţe” a Şcolii Doctorale în Ştiinţe Economice, au dobândit acest drept,
potrivit legii, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.1/2011, Ordinul
Ministerului învăţământului de validare a conducerii de doctorat fiind precizat
pe site-ul universităţii http://cis01.central.ucv.ro/cercetare/conducatori_st.php
care confirmă calitatea de conducător de doctorat pentru prof.univ.dr. Buşe
Lucian, prov.univ.dr. Matei Gheorghe, prof.univ.dr. Opriţescu Marin şi Anexa
F20pentru conf.univ.dr. Pîrvu Daniela care a obţinut abilitarea în iunie 2016
şi s-a afiliat la IOSUD-UCV.
Conform pregătirii de specialitate (Anexa F03-diplomă de licenţă) şi
pregătirii prin doctorat (Anexa F04 – diplomă de doctor), cele trei cadre
didactice conducătoare de doctorat îndrumă studenţi doctoranzi în domeniul
Finanţe şi numai în cadrul IOSUD –UCV conform declaraţiei de conformitate
pe proprie răspundere (Anexa F05 – declaraţie)
Conform art.46 din Regulamentul instituţional de organizare şi
funcţionare a programelor de studii universitare de doctorat al IOSUD – UCV,
un conducător de doctorat nu poate îndruma simultan mai mult de 10 – 12
studenţi-doctoranzi (în funcţie de domeniu), aflaţi în diverse stadii ale studiilor
de doctorat, începând cu anul universitar 2013-2014, cerinţă care este
respectată de domeniul Finanţe.
Începând cu anul 2014-2015, fiecare conducător de doctorat îndrumă
simultan maximum 8 studenţi (cu excepţia studenţilor străini care sunt peste
numărul de 8), aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat (Anexa F06 –
situaţia statistică a doctoranzilor).
Fiecare conducător de doctorat are în echipa de cercetare câte o comisie
de îndrumare formată din conducătorul de doctorat ;i trei cadre didactice de
specialitate în aria de cercetare a tezei de doctorat. (Anexa F07 – comisii de
îndrumare)
Normarea activităţii conducătorilor de doctorat se face la nivelul şcolii
doctorale potrivit regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a
studiilor universitare de doctorat, conform planului de învăţământ (Anexa
F08 – plan de învăţământ domeniu Finanţe) şi ştatelor de funcţii (Anexa
FD01 – ştate funcţii).
Recapitulaţie privind conducătorii de doctorat, personal didactic şi
de cercetare, comisia de îndrumare
1.

Domeniul Finanţe din cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Economice funcţionează cu
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2.
3.
4.

5.

6.

3 conducători de doctorat care au dobândit această calitate înaintea intrării în
vigoare a Legii nr.1/2011 ;i un conducător ce s-a afiliat în urma aprobării CSUD şi
Senatului UCV din 30.06.2016.
Conducătorii de doctorat, specialişti în Finanţe şi care au dobândit calitatea de
conducător de doctorat îndrumă studenţi doctoranzi numai în domeniul Finanţe
Conducătorii de doctorat îndrumă simultan studenţi doctoranzi numai în cadrul
IOSUD – UCV conform declaraţiilor pe proprie răspundere
Locurile alocate fiecărui conducător de doctorat se realizează de CSD al şcolii
doctorale cu avizul CSUD-UCV cu respectarea art. 46 din Regulamentul
instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii universitare de
doctorat al IOSUD – UCV
Fiecare conducător de doctorat are în echipa sa de cercetare o comisie de îndrumare
formată din cadre didactice afiliate şcolii doctorale, dar şi cadre didactice de
specialitate din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor a
Universităţii din Craiova
Activitatea conducătorilor de doctorat este normată de şcoala doctorală potrivit
regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de
doctorat

3. Conţinutul procesului de învăţământ
Pregătirea studenţilor doctoranzi cuprinde două componente:
 un program de pregătire pe studii universitare avansate;
 un program individual de cercetare ştiinţifică
Programul de pregătire a studiilor universitare avansate are la
bază un plan de învăţământ (Anexa F08) şi asigură formarea de competenţe
profesionale (de conţinut, cognitive şi de cercetare) în domeniu de specialitate,
precum şi a unor competenţe transversale, competenţe precizate în fişele
disciplinelor (Anexa F09 – fişe disciplină)
Activitatea de realizare a studiilor universitare avansate se desfăşoară
pe semestru I al anului I de studii (3 luni) şi se concretizează într-o disciplină
comună cu domeniile economie şi cibernetică şi statistică economică, şi două
discipline de specialitate din domeniul contabilităţii. Fiecare disciplină este
prevăzută cu 10 credite transferabile.
Programul individual de cercetare ştiinţifică (Anexa FD02), cea de
a doua componentă a realizării programului de pregătire a studenţilor
doctoranzi, este adus la cunoştinţa doctoranzilor în momentul încheierii
contractului de studii doctorale şi constă în susţinerea a 3 rapoarte de
cercetare care au rolul să contureze trei capitole din teza de doctorat, fiecărui
raport fiindu-i alocate câte 10 credite ECTS.
Stabilirea denumirii şi conţinutului rapoartelor de cercetare se face de
către doctorand împreună cu conducătorul de doctorat pe baza unui plan al
tezei de doctorat întocmit de comun acord imediat după înmatricularea
doctorandului în cadrul şcolii doctorale.
Domeniul Finanţe din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea
Afacerilor a Universităţii din Craiova nu are mastere de cercetare, dar cele trei
mastere profesionale (Finanţe şi Administrarea Afacerilor, Analiza economicofinanciară a organizaţiilor, Management Financiar Bancar) cuprind şi o
componentă de cercetare care contribuie la formarea competenţelor de
cercetare ştiinţifică.
În plus, doctoranzii au obligaţia ca pe parcursul pregătirii cercetării
6

ştiinţifice să disemineze rezultatele cercetării prin publicarea de articole în
reviste de specialitate de prestigiu, din care cel puţin două să fie indexate în
BDI şi să participe la conferinţe naţionale şi internaţionale, cel puţin o
conferinţă în afara ţării, lucrările prezentate fiind publicate în volumul
acestora.
Finalizarea studiilor de doctorat are loc pe baza susţinerii tezei de
doctorat în comisia de îndrumare şi în faţa comisie publice cu respectarea
prevederilor din regulamentul de studii doctorale şi a prevederilor Ordinului
MENCS 3482 publicat în Monitorul oficial nr. 248/4.04.2016.
Comisia de susţinere publică a tezelor de doctorat este alcătuită din
preşedinte (decanul facultăţii sau directorul şcolii doctorale), doi membri
specialişti în domeniu din afara universităţii cu gradul didactic de profesor
sau conferenţiar, de regulă conducători de doctorat, un specialist în domeniu
din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, departamentul
de Finanţe, Bănci şi Analiză Economică şi conducătorul de doctorat, comisie
care este propusă de conducătorul de doctorat, avizată de Consiliul Şcolii
Doctorale şi de CSUD_UCV şi în baza căreia se emite Ordinul de numire al
Rectorului.
Fiecare conducător de doctorat, împreună cu şcoala doctorală,
informează studentul doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi
universitară, sens în care, pe parcurs, verifică respectarea acesteia. Atât pe
parcursul realizării cercetării de doctorat, cu ocazia elaborării rapoartelor de
cercetare, cât şi cu ocazia elaborării tezei de doctorat conducătorul de doctorat
verifică modul în care doctorandul poartă dialogul cu literatura de specialitate
şi dacă s-au respectat drepturile de autor prin verificarea aspectelor de
similitudine cu ajutorul programelor de depistare a plagiatului.
Recapitulaţie privind conţinutul procesului de învăţământ
1.

2.

3.

4.

5.

Pregătirea studenţilor doctoranzi cuprinde două componente:
 un program de pregătire pe studii universitare avansate;
 un program individual de cercetare ştiinţifică
La dosarul fiecărui student doctorand, există adeverinţe eliberate sub semnatura
conducatorului de doctorat privind realizarea a trei stagii de iniţiere a doctorandului
în cercetarea ştiinţifică şi însuşirea metodei de elaborare a rapoartelor de cercetare
Programul de pregătire a studiilor universitare avansate are la bază un plan de
învăţământ şi asigură formarea de competenţe profesionale (de conţinut, cognitive şi
de cercetare) în domeniu de specialitate, precum şi a unor competenţe transversale,
competenţe precizate în fişele disciplinelor
Activitatea de realizare a studiilor universitare avansate se desfăşoară pe semestru I
al anului I de studii (3 luni) şi se concretizează într-o disciplină comună cu
domeniile economie şi cibernetică şi statistică economică, şi două discipline de
specialitate din domeniul contabilităţii. Fiecare disciplină este prevăzută cu 10
credite transferabile
Domeniul Finanţe din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor a
Universităţii din Craiova nu are mastere de cercetare, dar cele trei mastere
profesionale (Finanţe şi Administrarea Afacerilor, Analiza economico-financiară a
organizaţiilor, Management Financiar Bancar) cuprind şi o componentă de cercetare
care contribuie la formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică
Finalizarea studiilor de doctorat are loc pe baza susţinerii tezei de doctorat în
comisia de îndrumare şi în faţa comisie publice cu respectarea prevederilor din
regulamentul de studii doctorale şi a prevederilor Ordinului MENCS 3482 publicat
în Monitorul oficial nr. 248/4.04.2016
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6.

Există reglementări privind alegerea, alcătuirea şi componenţa comisiei de susţinere
publică a tezei de doctorat

4. Studenţii doctoranzi
Numărul total al studenţilor doctoranzi care figurează în registrul şcolii
doctorale în anul universitar 2015/2016 este de 89 din care 20 aparţin
domeniului Finanţe (22,47%). Din cei 89 studenţi doctoranzi din cadrul şcolii
doctorale, 30 de studenţi se află în programul de studii doctorale avansate
fiind admişi în luna septembrie 2015, domeniului Finanţe revenindu-i 4
studenţi doctoranzi (4,49%) în limita locurilor disponibile alocate fiecărui
conducător de doctorat.
Conform Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a
programelor de studii doctorale, art.15 -19, au dreptul să participe la
concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu
diplomă de master sau echivalentă acesteia cu media de absolvire minim 8.
Candidaţii trebuie să prezinte obligatoriu un certificat de atestare
pentru cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională.
Admiterea la studii universitare de doctorat se realizează în cadrul
IOSUD-UCV, de regulă într-o singură sesiune, înainte de începerea anului
universitar, iar înmatricularea se face cu prima zi a anului universitar. In
cazul neocupării locurilor scoase la concurs, se poate organiza o sesiune de
admitere suplimentară, dar nu mai târziu de luna decembrie a aceluiaşi an.
IOSUD-UCV elaborează anual un Regulament de desfăşurare a admiterii
în ciclul III - studii universitare de doctorat (Anexa U05 – condiţii admitere
2014) stabileşte condiţiile de inscriere, conţinutul dosarului de înscriere,
modul de organizare a admiterii, desfăşurarea, verificarea şi notarea probelor
concursului de admitere la doctorat, stabilirea şi comunicarea rezultatelor
concursului de admitere, rezolvarea contestaţiilor, toate aceste aspecte fiind
publicate pe site-ul IOSUD-UCV, precum şi al fiecărei şcoli doctorale.
Admiterea la studii universitare de doctorat – ciclul III în cadrul IOSUDUCV se desfăşoară în următoarele etape:
a. organizarea admiterii şi afişarea la sediul fiecărei facultăţi din cadrul
şcolii doctorale şi pe site-ul şcolii doctorale, cu cel puţin 6 luni înainte
de data admiterii, a metodologiei, a numărului de locuri scoase la
concurs pe fiecare conducător de doctorat (în funcţie de prevederile
legislative în vigoare), a probelor de concurs, a temelor de cercetare şi a
bibliografiei;
b. înscrierea candidaţilor la examenul de admitere;
c. desfăşurarea probelor de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea
contestaţiilor (numai pentru probele cu subiecte unice), afişarea
rezultatelor contestaţiilor;
d. înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în cadrul unei şcoli
doctorale la una dintre facultăţile şcolii doctorale, în funcţie de domeniul
de doctorat al candidatului.
Procedura practică de realizare a admiterii presupune alegerea de către
fiecare candidat a unei teme de cercetare pe care a pregătit-o pe baza
bibliografiei indicate şi prezentarea transparentă a acesteia (în faţa celorlalţi
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candidaţi) cu precizarea cunoştinţelor din domeniu respectiv, a direcţiilor de
cercetare pe care doreşte să le urmeze şi a contribuţiei pe care crede că o
poate aduce în domeniu.
După finalizarea procedurii de admitere şi semnarea contractului de
studii universitare de doctorat la care este anexat Programul individual de
studii doctorale (Anexa U03, Anexa U04, Anexa FD02 ), însuşit de
doctorand, conducătorul de doctorat şi reprezentatntul legal al IOSUD,
persoana admisă are calitatea de student-doctorand pe perioada desfăşurării
programului de doctorat.
Inmatricularea studenţilor doctoranzi se face prin decizia rectorului
Universităţii din Craiova, începând cu prima zi a anului universitar.
Studenţii doctoranzi admişi la buget desfăşoară activitate didactică
normată, pe perioadă determinată, în cadrul departamentului de Finanţe,
Bănci şi Analiză Economică care normează activitatea acestora şi se supun
dreptului muncii privind drepturile cuvenite şi contribuţiile datorate.
Activitatea cadrelor didactice conducătoare de doctorat, aşa cum am
mai precizat la punctul 2, este normată prin intermediul ştatelor de funcţiuni
elaborate la nivelul şcolii doctorale.
Indiferent de statutul de student doctorand la buget sau cu taxă, în
perioada de pregătire avansată a studiilor doctorale, aceştia au obligaţia de a
participa la orele de pregătire aferente discilinelor cuprinse în planul de
învăţământ conform orarului întocmit la nivelul şcolii doctorale (Anexa FD03
– orar), iar în perioada de realizare a programului individual de cercetare
ştiinţifică au obligaţia să participe la întâlnirile săptămânale cu conducătorii
de doctorat conform orarului întocmit.
Drepturile şi obligaţiile studentului doctorand sunt precizate în
contractul de studii doctorale art.9 (drepturi) şi art.10 (obligaţii) – Anexa F04contract de studii doctorale taxă şi Anexa F05 – contract studii doctorale
buget şi din care rezultă că pe parcursul derulării programului de studii
universitare de doctorat, studentul-doctorand:
 beneficiază de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de
doctorat, precum şi a comisiei de îndrumare;
 participă la seminariile sau reuniunile de lucru ale personalului de
cercetare-dezvoltare din cadrul IOSUD atunci când sunt în discuţie
teme relevante pentru studiile universitare de doctorat;
 este reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale;
 beneficiază de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi
echipamentele şcolii doctorale şi ale IOSUD pentru elaborarea
proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat;
 este înscris la cursurile şi seminarele organizate de alte şcoli doctorale;
 lucrează împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD sau din
cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri
sau parteneriate instituţionale cu IOSUD; g) beneficiază de mobilităţi
naţionale sau internaţionale;
 beneficiază de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau
congrese ştiinţifice, ateliere de lucru, şcoli de vară şi seminarii naţionale
şi internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a ales teza de
doctorat;
 participă la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala
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doctorală sau/şi de IOSUD;
 este informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de
doctorat din cadrul şcolii doctorale
În aceaşi ordine de idei, rezultă că studentul doctorand are obligaţii
privind prezenţa, susţinerea rapoartelor de cercetare, a rapoartelor de progres
a cercetării, să respecte disciplina universitară.
Medierea eventualelor conflicte care pot apare între studentul doctorand
şi conducătorul de doctorat este o atribuţie care revine CSD al şcolii doctorale.
Recapitulaţie privind studenţii doctoranzi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Există proceduri de selecţie şi admitere la doctorat, criterii de evaluare şi standarde
solicitate candidaţilor
Admiterea la doctorat este transparentă fiind desfăşurată în faţa tuturor celorlalţi
candidaţi din domeniu Finanţe
Şcoala doctorală asigură transparenţa informaţiilor cu privire la etapele de derulare
a procesului de admitere la doctorat şi rezultatele acestuia prin intermediul site-ului
şcolii doctorale
Studenţii doctoranzi declaraţi admişi în urma concursului de selecţie, sunt
înmatriculaţi în cadrul şcolii doctorale prin intermediul secretariatului acesteia
Există contract de studii universitare de doctorat încheiat de fiecare student
doctorand, semnat de acesta, de conducătorul de doctorat şi de reprezentantul legal
al IOSUD – UCV
Indiferent de statutul de student doctorand la buget sau cu taxă, în perioada de
pregătire avansată a studiilor doctorale, aceştia au obligaţia de a participa la orele
de pregătire aferente disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ conform
orarului întocmit la nivelul şcolii doctorale, iar în perioada de realizare a
programului individual de cercetare ştiinţifică au obligaţia să participe la întâlnirile
săptămânale cu conducătorii de doctorat conform orarului întocmit.
Ştatele de funcţii întocmite la nivelul şcolii doctorale cuprind cadrele didactice
conducătoare de doctorat. Activitatea didactică a studenţilor doctoranzi admişi la
buget este normată prin ştatele de funcţii ale departamentului de Finanţe, Bănci şi
Analiză Economică
Drepturile şi obligaţiile studentului doctorand sunt precizate în contractul de studii
doctorale art.9 (drepturi) şi art.10 (obligaţii) în care se regăsesc cele 10 cerinţe
minimale formulate de către standardele de evaluare
Studentul doctorand are obligaţii privind prezenţa, susţinerea rapoartelor de
cercetare, a rapoartelor de progres a cercetării
şi respectarea disciplinei
universitare
Medierea eventualelor conflicte care pot apare între studentul doctorand şi
conducătorul de doctorat este o atribuţie care revine CSD al şcolii doctorale

5.
Cercetarea ştiinţifică. Programul individual de cercetare
ştiinţifică. Teza de doctorat. Susţinerea publică a tezei de doctorat.
Etica ştiinţifică, profesională şi universitară
În conformitatea cu misiunea Şcolii doctorale de Ştiinţe Economice,
domeniul Finanţe, activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă un obiectiv
major şi o componentă de bază menită să contribuie la formarea tinerilor
cercetători.
Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Şcolii doctorale de ştiinţe
Economice se desfăşoară pe baza Programului de cercetare al şcolii doctorale
(Anexa F – program cercetare şcoală doctorală) în care sunt cuprinse
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principalele obiective şi activităţi structurate pe termen scurt, mediu şi lung,
parte integrantă a Planul strategic al Facultăţii de Economie şi Administrarea
Afacerilor (Anexa F02 –plan strategic FEAA), precum şi al Planului de
cercetare ştiinţifică al domeniului de doctorat Finanţe (Anexa F10 – plan
cercetare domeniu Finanţe).
Temele de cercetare cuprinse în plan se înscriu în aria de cercetare a
domeniului de doctorat Finanţe, iar personalul didactic desfăşoară activităţi
de cercetare ştiinţifică în acest domeniu.
Activitatea de cercetarea ştiinţifică din cadrul Şcolii doctorale se
bazează pe setul de valori promovat de IOSUD Universitatea din Craiova şi
vizează:
 profesionalism în cercetarea ştiinţifică ;
 atitudine etică;
 performanţă în cercetare (concretizată în rezultate, performanţe
obţinute la nivel naţional şi internaţional, în publicaţii/articole ISI
recunoscute pe plan internaţional, participare activă la conferinţe şi
reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale);
 dezvoltare profesională continuă a resurselor umane ale facultăţii
implicate în cercetarea ştiinţifică.
Activitatea de cercetare este susţinută şi prin intermediul Centrului de
Cercetări în Economie şi Administrarea Afacerilor (Anexa F03- centru
cercetare), instituţionalizat,
în care sunt cuprinşi toţi conducătorii de
doctorat (Anexa F03 – raport centru cercetare în care sunt enumeraţi
membri centrului de cercetare) alături de celelalte cadre didactice ale
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din domeniu economie,
management, Finanţe, finanţe, informatică economică şi statistică, precum şi
de existenţa unor laboratoare de cercetare (Anexa F04 – laboratoare de
cercetare) dotate cu calculatoare şi soft-uri corespunzătoare domeniilor de
doctorat .
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Economice din cadrul IOSUD – UCV asigură
realizarea unei cercetări de anvergură pe plan naţional şi internaţional,
activitatea de cercetare fiind regăsită prezentată sintetic în Anexa F09 – Tabel
privind îndeplinirea indicatorilor cadre didactice (model evaluare programe
licenţă şi master) şi în Anexa F11 – liste lucrări ştiinţifice conducători de
doctorat în ultimii 10 ani.
Făcând o analiză a activităţii de cercetare a conducătorilor de doctorat,
se constată:
 angrenarea conducătorilor de doctorat în participarea cu lucrări la
congrese, simpozioane, sesiuni internaţionale şi naţionale, lucrările
prezentate fiind valorificate prin publicaţii în reviste de specialitate sau
în volumele sesiunilor ştiinţifice;
 elaborarea de lucrări de specialitate cu caracter didactic şi a celor care
aduc contribuţii la dezvoltarea cunoaşterii în domeniu, editate în ţară
şi/sau în străinătate;
 publicarea de articole ştiinţifice la cel mai înalt nivel şi/sau indexate în
baze de date internaţionale;
 implicarea în realizarea de proiecte de cercetare naţionale/granturi
internaţionale/proiecte pe fonduri structurale.
Sintetizând datele pe ultimii 5 ani, activitatea de cercetare a
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conducătorilor de doctorat din domeniul Finanţe, Şcoala Doctorală de Ştiinţe
Economice, oferă următoarea imagine:
2011
Lucrări (cărţi, capitol) în
editură din străinătate
Cărţi în editură recunoscută
CNCIS
Articole ISI
Proceeding ISI
Articole indexate BDI
Articole publicate în reviste
din ţară
Participări la conferinţe în
ţară
şi/sau
străinătate
lucrările fiind publicate în
volume
Contracte/granturi
de
cercetare
Total activitate

2012

2013

2014

2015

Total

-

Iunie
2016
-

1

1

-

2

3

1

2

-

-

-

6

7
-

12
-

1
8
-

7
-

1
8
-

-

2
42
-

6

7

7

4

4

-

28

1

1

-

1

1

-

4

18

22

18

14

14

-

86

4

Alături de cadrele didactice, studenţii doctoranzi sunt implicaţi în
activitatea de cercetare ştiinţifică, una din condiţiile necesare pentru
susţinerea tezei de doctorat fiind aceea de a participa la conferinţe cu lucrări
ştiinţifice din aria sa de cercetare şi de a publica în reviste de specialitate, din
care cel puţin două lucrări să fie indexate în baze de date internaţionale
(Anexa F12 – listă lucrări ştiinţifice doctoranzi).
Sintetizând datele pe ultimii 5 ani, activitatea de cercetare a
doctoranzilor din domeniul Finanţe, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Economice,
oferă următoarea imagine:
2011
Cărţi de specialitate
în
editură
Articole ISI
Proceeding ISI
Articole publicate în reviste
sau volume indexate BDI
Articole publicate în reviste
din ţară
Participări la conferinţe în
ţară lucrările fiind/sau nu
publicate
în
volume
neindexate BDI
Participări la conferinţe în
străinătate
lucrările
fiind/sau nu publicate în
volume neindexate BDI
Participări granturi cercetare
Total activitate

2012

2013

2014

2015

Iunie
2016
-

-

-

-

-

-

2
33

43

18

3
17

1
38

3

5

4

1

3

3

1

5

6

-

18

-

-

-

-

-

-

-

3
41

3
52

1
24

5
29

6
46

3

18
183

3

Total
2
4
146
13

În colaborare cu Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,
şcoala doctorală organizează periodic conferinţe sau sesiuni ştiinţifice,
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naţionale şi internaţionale pentru personalul didactic şi de cercetare, precum
şi pentru studenţii doctoranzi (Anexa FD05 – lista manifestărilor ştiinţifice),
comunicările ştiinţifice prezentate în cadrul conferinţei fiind publicate în
Analele Universităţii din Craiova, seria Ştiinţe economice, ISSN 1223-365X.
În perioada mai 2014 – octombrie 2015, patru studenţi doctoranzi au
fost cuprinşi în proiectul „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020:
promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi
responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească”
Contract POSDRU/159/1.5/S/140106, derulat în cadrul Academiei Române,
iar un student doctorand a fost prins în proiectul „Cercetători competitivi pe
plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de
cercetare multiregională (CCPE)”, Contract nr.: POSDRU/159/1.5/S/140863,
proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, derulat de Universitatea
din Craiova.
Doctoranzii aflaţi în diverse stagii de pregătire în perioada 2011-2013,
indiferent de promoţia din care provin au susţinut proiecte de cercetare la
sfârşitul anului I al programului de pregătire doctorală constând în
prezentarea unei viziuni de ansamblu privind teza de doctorat care urma a fi
elaborată, proiect supus discuţiilor şi aprecierilor unei comisii de îndrumare,
apreciat cu calificativul satisfăcător, bine sau foarte bine în baza fişelor
individuale de evaluare şi consemnat în Procesul verbal încheiat în comisia
de îndrumare (Anexa F14 – proces verbal apreciere proiect cercetare). Odată
cu modificarea planului de învăţământ, doctoranzii admişi începând cu
1.10.2013 nu au mai fost solicitaţi să elaboreze proiect de cercetare.
Indiferent de promoţia din care provin, toţi doctoranzii aflaţi în diverse
stagii de pregătire în perioada 2011-2013, au elaborat şi susţinut câte trei
rapoarte de cercetare în faţa comisiei de îndrumare (Anexa F14 – proiecte şi
rapoarte de cercetare doctoranzi) pe baza unei cereri depusă de doctorand,
apreciate cu calificativ şi consemnat în Procesul verbal încheiat în comisia de
îndrumare (Anexa F15 – cerere şi catalog raport cercetare). Studenţii
doctoranzi care au depăşit stagiul de doctorat de 3 ani, pentru fiecare an de
depăşire susţin câte un raport de cercetare suplimentar stabilit de
conducătorul de doctorat.
Rapoartele de cercetare sunt susţinute numai după ce primesc avizul
prealabil al conducătorului de doctorat privind conţinutul ştiinţific al acestora
şi constatării respectării normelor de conduită etică şi deontologie
profesională. În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor,
Directorul şcolii doctorale, precum şi unii conducători de doctorat dispun de
licenţe al programului Plagiarism Detector recunoscut de CNATDCU. Până în
prezent nu au existat cazuri de încălcare a eticii ştiinţifice şi deontologiei
profesionale în cadrul domeniului de doctorat Finanţe.
La finele fiecărui an universitar, în cadrul celor trei ani de stagiu,
studentul doctorand prezintă un Raport de progres în faţa comisiei de
îndrumare care apreciază şi pe baza punctelor acordate de aceasta se
stabileşte calificativul pe care studentul doctorand îl primeşte (Anexa F16 –
Proces verbal raport de progres)
Având în vedere gradul didactic şi realizările profesionale pe această
linie, implicarea în activitatea de cercetare de calitate cu vizibilitate naţională
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şi internaţională, competenţele manageriale pe linia calităţii în învăţământ,
calitatea de membru în diverse comisii, asociaţii şi organizaţii ştiinţifice,
aprecierea prin intermediul diplomelor şi distincţiilor acordate (Anexa F17 –
CV conducători de doctorat), membri şcolii doctorale, domeniul Finanţe,
îndeplinesc standardele minimale necesare pentru conferirea titlurilor
ştiinţifice din învăţământul superior.
Tezele de doctorat susţinute până în prezent în domeniul Finanţe al
şcolii doctorale relevă faptul că acestea au avut la bază o activitate ştiinţifică
de calitate desfăşurată de către doctoranzi fapt pentru care toate tezele au fost
validate de către CNATDCU şi în baza căreia au fost emise ordinele de validare
de către Ministerul Învăţământului (Anexa F18 – listă teze susţinute
domeniul Finanţe).
Recapitulaţie privind cercetarea ştiinţifică, programul individual de
dercetare ştiinţifică, teza de doctorat, susţinerea publică a tezei de
doctorat, etica ştiinţifică, profesională şi universitară
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Şcoala doctorală dispune de laboratoare proprii de cercetare în domeniul Finanţe,
iar dotarea acestora corespunde exigenţelor temelor abordate. Există deasemenea
un centru de cercetare care este instituţionalizat
Şcoala doctorală dispune de un plan de cercetare ştiinţifică inclus în Planul
strategic al facultăţii, respectiv al Universităţii din Craiova. Alături de planul de
cercetare al şcolii doctorale există un Plan de cercetare al domeniului Finanţe
inclus în planul de cercetare al şcolii doctorale, iar temele cuprinse în acest plan
se înscriu în aria ştiinţifică a domeniului Finanţe
Conducătorii de doctorat şi studenţii doctoranzi desfăşoară activitate de cercetare
ştiinţifică valorificată prin publicaţii în reviste de specialitate din ţară şi
străinătate, edituri recunoscute CNCS, comunicări ştiinţifice la conferinţe şi/sau
simpozioane organizate în ţară şi străinătate, contracte de cercetare
Şcoala doctorală, împreună cu conducerea Facultăţii de Economie şi
Administrarea Afacerilor organizează periodic cu cadrele didactice şi studenţii
doctoranzi, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde iar
comunicările sunt publicate în reviste cotate ISBN sau ISSN
Atât conducătorii de doctorat, cât şi studenţii doctoranzi participă la manifestări
ştiinţifice organizate de alte instituţii din ţară şi străinătate
Conducătorii de doctorat din domeniul Finanţe sunt implicaţi în granturi de
cercetare naţionale şi internaţionale
Programul de cercetare ştiinţifică presupune participarea studentului doctorand la
un proiect de cercetare (din anul 2013 s-a renunţat la acesta) şi la 3 rapoarte de
cercetare ştiinţifică stabilite de conducătorul de doctorat. Studenţii doctoranzi care
depăşesc stagiul de doctorat de 3 ani, pentru fiecare an de depăşire susţine câte
un raport suplimentar
Conducătorul de doctorat verifică respectarea eticii şi deontologiei profesionale a
fiecărui doctorand, existând programe de verificare a plagiatului în cadrul
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Directorul şcolii doctorale sau
licenţe achiziţionate de conducătorii de doctorat
Nu au existat cazuri de sancţionare pentru încălcarea eticii ştiinţifice şi
deontologiei profesionale
Membrii şcolii doctorale îndeplinesc standardele minimale necesare pentru
conferirea titlurilor didactice şi gradelor profesionale
Tezele de doctorat susţinute până în prezent în domeniul Finanţe al şcolii
doctorale relevă faptul că acestea au avut la bază o activitate ştiinţifică de calitate
desfăşurată de către doctoranzi fapt pentru care toate tezele au fost validate de
către CNATDCU şi în baza căreia au fost emise ordinele de validare de către
Ministerul Învăţământului
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6. Baza materială a Şcolii doctorale – domeniul Finanţe
Activitatea didactică a Şcolii doctorale, domeniul Finanţe se desfăşoară
în spaţiul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor aflate în
administrarea Universităţii din Craiova.
Laboratoarele aflate în folosinţa facultăţii de Economie şi Adminstrarea
Afacerilor (Anexa FD06 – laboratoare) sunt în egală măsură date în folosinţa
Şcolii doctorale. Pe lângă laboratoarele facultăţii, şcoala doctorală dispune şi
de alte spaţii amenajate, dotate cu calculatoare şi minibibliotecă ( sala C137,
sala C343, sala C 268 A)
Baza materială include şi spaţiul bibliotecii aflat în Clădirea Centrală a
Universităţii din Craiova şi care are două componente :centru de împrumut la
domiciliu şi sala de lectură cu acces liber la raft, organizată pe domenii
(Finanţe, management, economie, finanţe, marketing etc.) folosindu-se
sistemul de cotare sistematic-alfabetic.
Domeniul de Finanţe dispune de un număr suficient de exemplare în
1832 titluri, din care 162 sunt achiziţionate începând cu anul 2011 (Anexa
FD07 – biblioteca). De asemenea, biblioteca asigură un număr de 7 titluri
periodice aferente domeniului de Finanţe
(Anexa FD08 – periodice
management şi Finanţe).
Biblioteca virtuală reprezintă un mijloc modern de documentare şi de
acces la lucrări ştiinţifice publicate în străinătate la cel mai înalt nivel
ştiinţific. Din acest punct de vedere, pentru domeniul fundamental ştiinţe
economice pot fi accesate baze de date ştiinţifice multidisciplinare fulltext,
baze de date ştiinţifice bibliografice, bibliometrice şi cărţi electronice (Anexa
FD09 – baze de date ştiinţifice). Pe lângă acestea, studenţii doctoranzi, în baza
legitimaţiei de bibliotecă, au posibilitatea de a studia tezele de doctorat
susţinute, referinţele online, bibliografii la cerere etc. conform site-ul
bibliotecii
http://biblio.central.ucv.ro/bib_web/ro/Resurse%20electronice.php.
Recapitulaţie baza materială
1.
2.
3.

Şcoala doctorală face dovada că dispune de laboratoare , spaţii bibliotecă şi alte
facilităţi pentru realizarea unei cercetări ştiinţifice avansate, cu dotarea
corespunzătoare
Şcoala doctorală face dovada că dispune de bibliotecă dotată cu sală de lectură,
fond de carte propriu şi bibliotecă virtuală
Biblioteca asigură un număr suficient de abonamente la publicaţii şi periodice
române şi străine, corespunzător misiunii asumate
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PARTEA II
CRITERII ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU
EVALUAREA DOMENIULUI DE DOCTORAT FINANŢE
Domenii

Criterii
1. Capacitatea de
a susţine
învăţarea în
cadrul şcolii
doctorale

A. Capacitatea
instituţională

Indicatori de
performanţă
a. Unităţi disponibile în
biblioteca instituţiei (cărţi,
reviste, material audiovideo,
planuri/schiţe/proiecte
etc.);
b. Unităţi disponibile în
biblioteca instituţiei (cărţi,
reviste, material audiovideo,
planuri/schiţe/proiecte
etc.) a căror vechime este
mai mică de 5 ani de zile;
c. Dotarea laboratoarelor
pentru predare şi
cercetare; clasa dotărilor
(echipamente/ biblioteci de
ultra-înaltă performanţă
pentru domeniul respectiv,
echipamente/ biblioteci de
clasă medie etc.); gradul de
utilizare al
echipamentelor/
bibliotecilor.
d. Salarizarea personalului
didactic;

e. Birouri pentru
personalul de predare şi de
cercetare ştiinţifică;
f. Numărul calculatoarelor
aflate în mod regulat la
dispoziţia studenţilordoctoranzi;
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Mod de realizare
18.420 titluri cărţi din
care 2.838 pentru
domeniul Finanţe,
95 titluri periodice din
care 9 pentru domeniul
Finanţe
Anexa FD07
10.536 titluri cărţi din
care 290 pentru
domeniul Finanţe
18 titluri periodice din
care 5 pentru domeniul
Finanţe
Anexa FD07
- calculatoare
- softuri
- bibliotecă digitală
- utilizare 100%

Salarizarea personalului didactic se face în
regim plata cu ora
conform tarifelor
stabilite de Consiliu de
Administraţie al
Universităţii. Normarea
activităţii didactice este
simila-ră activităţii la
mas-ter iar îndrumarea
doctoranzilor este de
0,5 ore pe săptămână
pentru fiecare doctorand. Anexa U01
Fiecare conducător de
doctorat are birou.
Biroul domeniului de
doctorat Finanţe este
sala C352
Pentru domeniul
Finanţe există 28 de
calculatoare la sala
C268A şi două
calculatoare la sala
C137 cu două

imprimante şi o
multifuncţională la
dispoziţia permanentă a
studenţilor doctoranzi
g. Numărul de persoane
angajate pentru a oferi
servicii de secretariat;

Există o secretară
angajată pentru şcoala
doctorală

h. Suma cheltuită din
venituri proprii pentru
mobilitatea personalului
ştiinţific şi de cercetare.
2. Capacitatea şcolii doctorale de a susţine cercetarea şi învăţământul de
doctorat
2.1.
Situaţia statistică
a conducătorilor
de doctorat, a
studenţilordoctoranzi, a
absolvenţilor şi a
comisiilor de
îndrumare

a. Conducătorii de doctorat
şi data dobândirii
calităţii/abilitării;

Prof.univ.dr.
Buşe
Lucian OMEC
479/
05.03.2007
Prof.univ.dr. Matei
Gheorghe
OMEC 3292/
26.02.2008
Prof.univ.dr. Opriţescu
Marin
OMEC
3003 / 7.01.2004
Conf.univ.dr.Pîrvu
Daniela
OMEC
4042/07.06.2016
Anexa F09

b. Studenţii-doctoranzi
înmatriculaţi în ultimii 5
ani, forma de învăţământ,

- Studenţii doctoranzi
înmatriculaţi în ultimii
5 ani - 19

conducătorii lor, data
susţinerilor publice, titluri
confirmate de CNATDCU,
respingeri ale tezelor de
către CNATDCU (prima
respingere, a doua
respingere, motivările
comisiei), stadiul actual
pentru cei care nu au
susţinut public (în
programul de pregătire, în
programul de cercetare
ştiinţifică, exmatriculaţi);

conducătorii lor rezultă
din Anexa F06 pentru
domeniul Finanţe
- Lista tezelor susţinute
şi confirmate de
CNATDCU se
regăseşte în Anexa
F18 pentru dome-niul
Finanţe. Nu există teze
respinse
- Din Anexa F06,
domeniul Finanţe are
în evidenţă 20 de
doctoranzi, din care 7
în anul I, 6 în anul II
şi 7 în anul III şi peste.
La concursul de
admitere în anul
universitar 2015-2016
domeniul Finanţe, au
fost scoase la concurs 4

c. Locuri scoase la
concurs, candidaţi înscrişi,
studenţi-doctoranzi
înmatriculaţi;
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locuri pentru candidaţii
români
Anexa F06
d. Membri ai şcolii
doctorale (personal de
predare şi cercetare) care
nu au calitatea de
conducători de doctorat;
e. Numărul studenţilordoctoranzi sprijiniţi de o
comisie de îndrumare şi
numărul studenţilordoctoranzi fără comisie de
îndrumare.

Nu este cazul

a. Cheltuieli pentru
dotarea cu aparatură şi
echipamente;
b. Cheltuieli din venituri
proprii privind activităţi de
cercetare ştiinţifică la nivel
de universitate şi şcoală
doctorală;

15.492 lei

c. Cheltuieli pentru
achiziţia de materiale
ştiinţifice/bibliografice.

1.442.648.92 lei

3. Capacitatea
universităţii de a
susţine serviciile
furnizate societăţii

a. Măsura în care şcoala
doctorală este angajată în
proiecte ale comunităţii
(proiecte economice,
sociale, culturale)

4. Curriculum şi
calificări

a. Curriculum: modalitatea
de aprobare, cursuri,
titulari, credite, ore alocate
diverselor activităţi.

Prin conducătorii de
doctorat, şcoala
doctorală este angajată
în proiecte ale
comunităţii. Anexa F11
domeniul Finanţe
În urma discuţiilor
purtate cu conducă-torii
de doctorat, aprobarea
cursurilor, titularilor,
orelor alocate diverselor
activităţi se aprobă de
CSD
- Din cei 17 doctoranzi
care au susţinut teza de
doctorat în domeniul
Finanţe (Anexa F19),
începând cu anul
universitar 2011-2012,
sunt angajaţi 17, un
absolvent locuieşte în
Canada;
- Din cei 17 absolvenţi
angajaţi 9 lucrează în
mediul universitar,
restul în instituţii
financiare, unităţi
deconcentrate, unităţi
de control şi alte unităţi

2.2. Alocări
destinate şcolii
doctorale

B. Eficacitate
educaţională

b. Relaţiile şcolii doctorale
cu absolvenţii. Inserţia
profesională pe piaţa
muncii;
- Numărul de absolvenţi
care s-au angajat la 12
luni după confirmarea
titlului de doctor;
- Nivelul companiilor care
au angajat absolvenţii,
internaţionalizarea
acestora;
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Toţi studenţii doctoranzi
sunt sprijiniţi de
comisie de îndrumare
Anexa F07 domeniul
Finanţe

1.450.057 lei

economice.

c. Durata medie a unui
doctorat.

5. Rezultate
obţinute din
activitatea de
cercetare
ştiinţifică/ creaţie
artistică

Calitatea cercetării
ştiinţifice/creaţiei artistice
realizate de membrii Şcolii
doctorale, inclusiv de
doctoranzi, certificate prin
publicaţii realizate în
perioada studiilor
doctorale.
Se vor utiliza criteriile
privind cercetarea
ştiinţifică prevăzute în
Metodologia de evaluare în
scopul clasificării
universităţilor şi ierarhizării
programelor de studii şi
indicatorii luaţi în
considerare în ierarhizarea
programelor de studii din
domeniul Şcolii doctorale.

-
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Durata medie a unui
doctorat având în
vedere situaţia celor 17
doctoranzi care au
finalizat în domeniul
Finanţe este de 4,64
ani. Calcul efectuat
conform Anexa F18
Conducătorii de
doctorat au realizat în
perioada 2011-2016 un
număr de 82 lucrări
ştiinţifice ceea ce revine
în medie 2,59
lucrări/an/conducător,
astfel:
- 4 cărţi sau capitole
de cărţi în străinătate
- 6 cărţi prin edituri
recunoscute CNCS
- 2 articole ISI
- 42 articole BDI
- 28 conferinţe în ţară
şi străinătate
- Participare la
granturi naţionale şi
internaţionale - 4
Studenţii doctoranzi au
realizat în perioada
2011-2016 un număr
de 165 lucrări
ştiinţifice, din care
- 2 articole ISI
- 4 proceeding ISI
- 146 articole indexate
BDI
- 18 participări
conferinţe în ţară
- 5 participări
conferinţe în
străinătate
- 18 participări
granturi de cercetare

6. Relaţia şcolii
doctorale cu
mediul social –
economic

7.Asigurarea cu
resurse umane de
calitate

a. Numărul de brevete,
produse, tehnologii sau
servicii noi, cu impact
economic demonstrabil,
inclusiv proiecte de
elaborare, implementare
şi/sau evaluare de politici
publice, ale membrilor
personalului de predare şi
cercetare ştiinţifică şi ale
studenţilor-doctoranzi;
b. Venituri din prestări de
servicii şi furnizare de
produse;

-

c. Acorduri/parteneriate
cu sectorul socio-economic

_

a. Personal de predare şi
cercetare cu norma de
bază;

Norma de bază este în
cadrul departamentului
de Finanţe, Bănci şi
Analiză Economică, iar
la doctorat in sistemul
de plata cu ora
2

b. Personal de predare şi
cercetare asociat;

8. Asigurarea
resurselor
necesare activităţii
de cercetare
ştiinţifică/ creaţie
artistică

-

c. Personal format în afara
universităţii, în universităţi
din străinătate.

3

d. Raportul număr
doctoranzi/număr de
conducători de doctorat;

27/3 = 9

e. Îndeplinirea de către
membrii şcolii doctorale a
standardelor minimale
necesare pentru conferirea
titlurilor didactice din
învăţământul superior, a
gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare si a
atestatului de abilitare,
pentru domeniul ştiinţific
aferent Şcolii doctorale

Da

a. Studenţii-doctoranzi
înmatriculaţi în ultimii 5
ani şi modalitatea de
finanţare;

Anexa F06 doemniu
Finanţe, 27 doctoranzi
înmatriculaţi, din care:
- 10 buget
- 17 cu taxă

b. Taxe de şcolarizare;

Anexa U02
- Taxa studii doctorale
studenţi români
6.000 lei/an
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- Taxă studii doctorale
studenţi străini 240
euro/lună
- Taxă susţinere teză
doctorat studenţi
români2.500 lei
- Taxă susţinere teză
doctorat studenţi
străini 440 euro

9.
Internaţionalizarea

c. Surse de finanţare
extrabugetară;
d. Numărul proiectelor
finanţate de instituţii din
ţară, obţinute în calitate de
beneficiar sau partener
principal, respectiv cele
obţinute în calitate de
partener;

-

e. Numărul proiectelor
finanţate de instituţii din
străinătate, obţinute în
calitate de beneficiar sau
partener principal,
respectiv cele obţinute în
calitate de partener;

1

f. Fonduri provenind de la
instituţii din ţară, obţinute
în calitate de beneficiar
sau partener principal,
respectiv cele obţinute în
calitate de partener;

-

g. Fonduri provenind de la
instituţii din străinătate,
obţinute în calitate de
beneficiar sau partener
principal, respectiv cele
obţinute în calitate de
partener;
h. Valoarea contractelor de
cercetare-dezvoltare
derulate, contractate de un
beneficiar privat
a. Numărul doctoratelor în
cotutelă, aflate în
desfăşurare;
b. Numărul doctoratelor în
cotutelă, finalizate în
ultimii 5 ani calendaristici;

-

c. Numărul de proiecte
internaţionale depuse
şi/sau câştigate în ultimii 5
ani calendaristici;

1
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4

-

Nu
Nu

d. Numărul studenţilordoctoranzi înmatriculaţi la
programe de studii ale
unor instituţii de
învăţământ superior din
străinătate, pe o perioadă
de cel puţin 3 luni
(ERASMUS şi alte forme de
finanţare a stagiilor);
e. Numărul studenţilordoctoranzi, cetăţeni ai altor
state;

-

f. Număr de internshipuri
internaţionale oferite şi
realizate în cadrul şcolii
doctorale în ultimii 5 ani;

-

g. Număr de şcoli de vară
cu participare
internaţională organizate
de către şcoala doctorală în
ultimii 5 ani;
h. Numărul membrilor
personalului de predare şi
cercetare ştiinţifică şi
numărul studenţilordoctoranzi care au
participat la şcoli de
vară/iarnă;
i. Numărul membrilor
personalului de predare şi
cercetare ştiinţifică atras
de la universităţi din
străinătate, pentru
activităţi de predare sau
pentru activităţi de
cercetare ştiinţifică (pentru
o perioadă echivalentă cu
cel puţin un semestru);

-

j. Numărul membrilor
personalului de predare şi
de cercetare ştiinţifică,
care au beneficiat de
programe de mobilitate
internaţională;
k. Numărul studenţilordoctoranzi care studiază
integral într-o limbă de
circulaţie internaţională;

3

l. Cursuri predate într-o
limbă de circulaţie
internaţională;
m. Personal angajat
provenind din străinătate,
din universităţi şi institute
de cercetare;

2
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În domeniul Finanţe = 1

Joaking Zentes,
Universitatea din
Saarland, Germania;
Eleftheris Thalassinos,
Universitatea Piraeus,
Grecia
2

1

-

10. Implicarea
socială şi culturală
a şcolii doctorale

C.
Managementul
calităţii

11. Misiune,
obiective şi
integritate
economică

n. Susţinere de prelegeri în
străinătate pentru o
perioadă de minimum 2
săptămâni;

-

a. implicarea în proiecte
ale comunităţii;
b. evenimente culturale
organizate;

-

c. colaborări cu organizaţii
non-profit.

Fundaţia Constantin
Botea

a. Misiunea şi obiectivele
şcolii doctorale

În conformitate cu
strategia activităţii de
cercetare la nivel IOSUD
UCV, misiunea
cercetării ştiinţifice în
cadrul Şcolii Doctorale
de Ştiinţe Economice,
domeniul Finanţe este
de a
genera cunoaştere şi de
a transmite, difuza şi
valorifica cunoştinţele
acumulate prin
cercetarea
ştiinţifică.
Îndeplinirea acestor
deziderate este posibilă
prin dezvoltarea şi
promovarea:
- activităţilor de
cercetare ştiinţifică,
dezvoltare tehnologică
proiectare şi
consultanţă;
- inovării în domeniul
cercetării fundamentale
şi aplicative;
- transferului de
cunoştinţe prin educaţie
şi formare profesională,
prin transfer
tehnologic şi prin
mijloace tehnologice,
informaţionale şi de
comunicare;
- resurselor umane
pentru cercetare.
Domeniul Finanţe,
promovează, în sfera
cercetării ştiinţifice,
următorul set de valori:
a. profesionalism şi
atitudine etică faţă de
cercetare;
b. performanţă în
cercetare exprimată
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-

b. Strategia pe termen
mediu şi lung

24

prin publicaţii
recunoscute pe plan
internaţional,
conferinţe susţinute la
înalte foruri naţionale şi
internaţionale şi
realizări concrete de
valoare în economie şi
societate;
c. dezvoltare
profesională;
d. libertatea
cercetătorului şi a
cercetării.
În acest context, Şcoala
Doctorală prin domeniul
Finanţe, îşi propune ca,
prin cercetarea
ştiinţifică efectuată în
cadrul său, să devină
tot mai prestigioasă, să
se bucure
de o cât mai mare
recunoaştere, atât pe
piaţa muncii, cât şi în
mediul academic, în
comunitatea locală,
regională, naţională şi
internaţională.
Strategia de cercetare a
Şcolii Doctorale,
domeniul Finanţe, se
bazează pe rolul pe care
îl va avea ştiinţa,
tehnologia şi inovarea în
dezvoltarea cunoaşterii.
Activităţile de cercetare
fundamentală, cercetare
aplicativă, consultanţă
se desfăşoară de către
cadre didactice,
cercetători şi
doctoranzi.
Cercetarea ştiinţifică în
cadrul domeniului
Finanţe se desfăşoară
pe baza strategiilor pe
termen scurt, mediu si
lung care include
obiectivele,
proiectele si rezultatele
aşteptate ale cercetării
si resursele de realizare.
Strategia de cercetare
pe termen scurt din
cadrul domeniului
Finanţe, bănci are în
vedere următoarele:
- Finalizarea tezelor de

doctorat aflate în
diverse stadii de
cercetare;
- Întocmirea de
documentaţii pentru
proiecte în vederea
obţinerii de noi surse de
finanţare;
- Publicarea de articole
în reviste de prestigiu,
recunoscute pe plan
naţional şi
internaţional;
- Organizarea
Workshop-ului
“Finance. Challanges of
the Future”, cu
participare
internaţională,
- Participarea la
conferinţe şi sesiuni
ştiinţifice pe plan
naţional şi
internaţional;
Strategia de cercetare
pe termen mediu are în
vedere următoarele:
- Completarea şi
modernizarea bazei
materiale a cercetării
din cadrul Şcolii
Doctorale;
- Întocmirea de
documentaţii pentru
obţinerea de proiecte de
cercetare atât din surse
naţionale cât si
internaţionale;
- Editarea şi menţinerea
acreditării revistei
“Finance. Challanges of
the Future”;
- Dezvoltarea
laboratorului de
cercetare al domeniului
Finanţe prin fonduri
atrase din
cercetare;
- Atragerea
doctoranzilor în
activitatea de cercetare.
Strategia de cercetare
pe termen lung are în
vedere următoarele:
- Promovarea cercetării
ştiinţifice la standarde
internaţionale prin
integrarea în
programe de cercetare
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c. Codul etic

d. Combaterea fraudei

intelectuale
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europene şi
internaţionale precum
şi prin publicarea
rezultatelor
cercetărilor în reviste de
prestigiu;
- Formarea de colective
mixte cu alte facultăţi
de profil din ţară si
străinătate;
- Creşterea gradului de
noutate şi inovaţie al
cercetării;
- Desfăşurarea
activităţilor de cercetare
interdisciplinară;
- Modernizarea şi
eficientizarea bazei
materiale a cercetării
ştiinţifice;
- Creşterea nivelului de
diseminare al
rezultatelor sau
produselor cercetării la
nivel
local, regional, naţional,
european;
- Facilitarea transferul
tehnologic şi de
cunoştinţe dinspre
Şcoala Doctorală înspre
mediul
economic.
Există la nivelul
Facultăţii de Economie
şi Administrare a
Afacerilor şi la nivelul
UCV Comisii de Etică şi
Codul de Etică.
Există soft-uri pentru
detectarea plagiatului în
raportul de cercetare şi
teza de doctorat

12. Conducere şi
administraţie la
nivel de şcoală
doctorală specifică
sau la nivel de
universitate

a. Documente specifice
pentru desfăşurarea
studiilor de doctorat, în
cadrul şcolii doctorale:
regulamentul şcolii
doctorale (evaluarea
modalităţii de aprobare, a
conţinutului şi a aplicării
sale), contractul de studii
universitare de doctorat,
alte documente prevăzute
de legislaţia în vigoare;

DA

b. Prezenţa documentelor
şcolilor doctorale pe
internet;
c. Alegerea membrilor
Consiliului şi alegerea
Directorului; respectarea
legislaţiei în vigoare;

DA
DA

d. Consiliul şcolii
doctorale: modul de
îndeplinire a atribuţiilor;
e. Repartizarea creditelor
pentru activităţile din
programul de pregătire
bazat pe studii
universitare avansate:
regulament, metodologie,
aplicare.
13. Strategii şi
proceduri pentru
asigurarea
calităţii.

a. Existenţa unei
metodologii de evaluare
internă;
b. Analiza procedurilor de
evaluare internă a
programelor, studenţilordoctoranzi şi a
conducătorilor de doctorat;
c. Respectarea
procedurilor de evaluare
internă.
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Conform Fişă de
evaluare

