Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

Hotărârea nr. 387/24.10.2018
cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a criteriilor
minimale pentru susținerea tezelor de doctorat
Având în vedere propunerea Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat,
În conformitate cu dispoziţiile art. 4(2) din Ordinul MEN nr. 5110/2018 privind aprobarea
standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor,
În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată
precum şi art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

Hotărăşte
Art. 1. Se înaintează către Senatul ASE propunerea de aprobare a criteriilor minimale pentru
susținerea tezelor de doctorat, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Secretariatul Consiliului de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Director CSUD,
Prof. univ. dr. Mihai ROMAN

Avizat pentru legalitate,
Director Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN
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Anexa la HCA nr. 387/24.10.2018
Standarde minime pentru acordarea titlului de doctor în domeniul științe
economice și administrarea afacerilor
Standardele minime pentru obținerea titlului de doctor în domeniul științelor
economice și administrarea afacerilor sunt următoarele:
Criterii minime pentru acordarea calificativului unei teze de doctorat

Calificativ excelent („Summa cum laudae”)
1) Publicarea a cel puțin cinci articole în reviste indexate în minim trei baze de date
internaționale, din care cel puțin două articole în reviste cotate Web of Science
/ Scopus, din care cel puțin un articol publicat într-o revistă cu un scor absolut de
influență nenul sau publicarea a cel puțin cinci articole în reviste indexate în
minim trei baze de date internaționale, din care cel puțin un articol într‐o revistă
cotată Web of Science cu un scor absolut de influență nenul și prezentarea a cel
puțin un articol științific la o conferință al cărei volum este indexat în Web of
Science iar date despre articolul științific se regăsesc pe site-ul Web of Science.
2) Cel puțin unul dintre articolele menționate la punctul 1 trebuie să fie publicat întro revistă editată în străinătate.
3) Doctorandul trebuie să aibă calitatea de unic autor, prim autor sau autor
corespondent (dacă este cazul) pentru cel puțin un articol publicat în revistele
științifice menționate la punctul 1.
4) Participarea la minim trei conferințe internaționale în cadrul cărora doctorandul
prezintă un articol științific, din care două indexate web of science.
5) Cel puţin două lucrări prezentate în cadrul seminariilor ştiinţifice organizate de
şcoala doctorală sau de centre de cercetări din cadrul ASE.
6) Teza de doctorat este apreciată de către comisia de susținere publică a tezei de
doctorat cu calificativul „excelent” prin votul membrilor comisiei.

Calificativ foarte bine („Magna cum laudae”)
1) Publicarea a cel puțin trei articole în reviste științifice indexate în minim trei baze
de date internaționale și a cel puțin unui articol într‐o revistă cotată Web of
Science / Scopus sau publicarea a cel puțin cinci articole în reviste științifice
indexate în minim trei baze de date internaționale.
2) Cel puțin unul dintre articolele menționate la punctul 1 trebuie să fie publicat întro revistă editată în străinătate.
3) Doctorandul trebuie să aibă calitatea de unic autor, prim autor sau autor
corespondent (dacă este cazul) pentru cel puțin un articol publicat în revistele
științifice menționate la punctul 1.
4) Participarea la minim trei conferințe internaționale în cadrul cărora doctorandul
prezintă efectiv în calitate de autor/coautor un articol științific, din care două
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indexate web of science.
5) Cel puţin două lucrări prezentate în cadrul seminariilor ştiinţifice organizate de
şcoala doctorală sau de centre de cercetări din cadrul ASE.
6) Teza de doctorat este apreciată de către comisia de susținere publică a tezei de
doctorat cu calificativul „foarte bine” prin votul membrilor comisiei.
Calificativ bine („Cum laudae”)
1) Publicarea a cel puțin trei articole în reviste științifice indexate în minim trei baze
de date internaționale sau cotate Web of Science / Scopus, din care:
a. un articol la care doctorandul are calitatea de unic autor, prim autor sau
autor corespondent (dacă este cazul);
b. un articol publicat într-o revistă editată în străinătate.
2) Participarea la minim trei conferințe internaționale în cadrul cărora doctorandul
prezintă efectiv în calitate de autor/coautor un articol științific, din care două
indexate web of science.
3) Cel puţin două lucrări prezentate în cadrul seminariilor ştiinţifice organizate de
şcoala doctorală sau de centre de cercetări din cadrul ASE.
4) Teza de doctorat este apreciată de către comisia de susținere publică a tezei de
doctorat cu calificativul „bine” prin votul membrilor comisiei.
Calificativ satisfăcător
1) Publicarea a cel puțin trei articole în reviste științifice indexate în minim trei baze
de date internaționale sau cotate Web of Science, din care un articol la care
doctorandul are calitatea de unic autor, prim autor sau autor corespondent (dacă
este cazul).
2) Participarea la minim trei conferințe internaționale în cadrul cărora doctorandul
prezintă un articol științific.
3) Cel puţin două lucrări prezentate în cadrul seminariilor ştiinţifice organizate de
şcoala doctorală sau de centre de cercetări din cadrul ASE.
4) Teza de doctorat este apreciată de către comisia de susținere publică a tezei de
doctorat cu calificativul „satisfăcător” prin votul membrilor comisiei.
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