Anexa 2
la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Școlii
doctorale Științe economice și demografice

Activitățile individuale aferente programului individual de cercetare ştiinţifică
Activități individuale
Capitole în monografii internaționale/naționalei
Ghiduri practice/metodologie și Studii (lucrarea metodica)i
Capitole în manuale/dicționare i
Articole editate în reviste cotate ISI
Lucrări științifice cotate SCOPUS
Articole editate în reviste științifice de peste hotareii
Articole în reviste naționale acreditate cat. B
Articole în reviste naționale acreditate cat. C
Articole în culegeri internaționale, inclusiv în materialele conferințelor
de peste hotare, cotate în baze de date internaționale ii
Articole în culegeri internaționale, inclusiv în materialele conferințelor
de peste hotare ii
Articole în culegeri/materiale ale conferințelor internaționale ii
organizate în țară
Articole în culegeri naționale, inclusiv în materialele conferințelor
naționale ii
Participări cu raport la Conferințe științifice internaționale de peste
hotare
Participări cu raport la Conferințe științifice internaționale din țară
Participări cu raport la Conferințe științifice naționale din țară
Teze publicate în materialele conferințelor naționale/internaționale
(0,1c.a. - 0,2 c.a.)
Participări la cursuri de perfecționare, instruire, scoli de vară (nr.ore) și
alte forme de studii la tematica tezei de doctorat, în țară
Participări la cursuri de perfecționare, instruire, scoli de vară (nr.ore) și
alte forme de studii la tematica tezei de doctorat, peste hotare
Participări în proiecte de cercetare internațional, cu confirmarea
participării prin acte, sau elaborate de supervizor
Participări în proiecte de cercetare națională, cu confirmarea
directorului de proiect a executării unor activități, plan
Participări în proiecte de mobilitate (acte confirmative)
Obținerea unor distincții la nivel internațional/naționaliii (medalii la
expoziții, diplome de onoare pentru anumite rezultate, ș.a.), cu
excepția celor eliberate în cadrul manifestărilor științifico-practice
i

ECTS
15/10
10
10
30
25
15
10
8
10
8
10
5
10
8
5
2
Conform nr.ore (30 ore -1
ECTS)
Conform nr.ore (30 ore -1
ECTS)
10
8
10
15

aprobate în conformitate cu Regulament privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice, CNAA,
Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-8/1-2 din 23 decembrie 2010
ii
conform Regulamentului de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate şi de conferire a titlurilor
ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, Anexa 7
iii
în cazul obținerii unei distincții în baza rezultatelor cercetării de doctorat

