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METODOLOGIE
privind acordarea burselor doctorale la
ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE
ECONOMICE
Art. 1. Bursa doctorală se acordă studenţilor-doctoranzi de la forma de învăţământ IF/FR, din
fonduri proprii ale universităţii, începând cu primul an de studiu şi are caracter permanent (pe
durata unui an universitar).
Pentru anul I de studiu, criteriile de atribuire sunt: media obţinută la colocviul de admitere
(minimum 9,00) şi rezultatele ştiinţifice realizate în domeniul de studiu în anul de studiu
anterior înscrierii la studii doctorale (participare la conferinţe/publicarea de articole ştiinţifice
etc.);
Pentru ceilalţi ani de studii, criteriul de atribuire îl reprezintă rezultatele academice şi ştiinţifice,
şi anume: respectarea în totalitate a prevederilor din contractul de studii (inclusiv plata taxelor
de şcolarizare, dacă este cazul, la termnele prevăzute) şi din programul individual de pregătire
(susţinerea la termen şi cu calificativul Foarte bine a proiectului de cercetare/rapoartelor
ştiinţifice), precum şi, ca şi criteriu secundar, producţia ştiinţifică realizată în anul respectiv
(participare la conferinţe cu proceedings ISI/internaţionale/naţionale/locale, publicarea de
articole ştiinţifice în reviste ISI/indexate BDI sau clasificate CNCSIS în categoria
B+/internaţionale sau clasificate CNCSIS în categoria B/naţionale neindexate şi neclasificate
publicate cu ISSN/alte categorii, participarea la proiecte de CDI).
În cazul publicaţiilor, se iau în considerare exclusiv lucrările publicate cu menţionarea afilierii
la Universitatea din Oradea.
Art.2. Documente justificative pentru obţinerea bursei doctorale:
- cerere tip;
- copie articol din revista științifică în care este publicat și dovezi ale indexării ISI/BDI
a revistei, respectiv a acreditării B+/B/revistă internațională/revistă națională (inclusiv
extras ISI pentru reviste ISI); În cazul publicaţiilor, se iau în considerare exclusiv
lucrările publicate cu menţionarea afilierii la Universitatea din Oradea
- diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare
naţională/internaţională și Progam sau alt document din care să rezulte indexarea și

caracterul local/național/internațional al manifestării; În cazul publicaţiilor, se iau în
considerare exclusiv lucrările publicate cu menţionarea afilierii la Universitatea din
Oradea
- diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare științifică
- dovezi ale participării la proiecte de CDI;
- alte dovezi justificative privind activități de susținere a activității la nivelul școlii
doctorale, dupa caz.
- adeverinţă de la secretariatul IOSUD din care să rezulte notele/calificativele relevante,
precum și îndeplinirea obligațiilor academice și administrative;
- adeverinţă de student.
Dosarele pentru obţinerea bursei se depun la IOSUD.
Art. 3. Criteriile pentru acordarea bursei la Școala Doctorală de Științe Economice:
- pot candida la o bursă doctorală doar doctoranzii care și-au achitat la termen obligațiile
financiare (în cazul doctoranzilor cu taxă);
- pot candida la o bursă doctorală doar doctoranzii care au susținut proiectul/ rapoartele de
cercetare în termenul prevăzut în Programul de pregătire;
- punctajele aferente lucrărilor științifice realizate sunt:
a) articol în revistă ISI sau volum indexat ISI Proceedings: 20 p.
b) articol publicat în revistă BDI/B+: 10 p.
c) articol publicat în volum cu ISBN sau revistă cu ISSN: 6 p.
d) lucrare prezentată la conferință internațională: 10 p.
e) lucrare prezentată la conferință națională: 6 p.
f) premiu obținut la manifestări științifice: 4p.
g) activitate ca membru în comitet de organizare conferințe: 4p.
h) implicare în proiect de CDI: 4 p.
i) implicare în activități administrative la nivel de școală doctorală: 4p.
j) alte activități considerate relevante: 4p./activitate
În cazul publicaţiilor, se iau în considerare exclusiv lucrările publicate cu menţionarea afilierii
la Universitatea din Oradea. O publicație se ia în considerare o singură dată, la punctajul cel
mai mare, chiar dacă se încadrează în mai multe categorii.
Art.4. Durata de acordare este stabilită în Regulamentul la nivel de Universitate
Acest tip de bursă nu se cumulează cu bursa doctorală finanţată din alocaţii bugetare sau
extrabugetare.
Art.5. Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor doctorale la nivel de SD
se constituie astfel:
- Preşedinte: directorul SD sau decanul facultății
- Membrii: membrii interni ai Consiliului SD
Dosarele depuse la Secretariatul SUD, sunt preluate si analizate de catre comisie.
Atribuţiile comisiei sunt cele prevăzute în Regulamentul la nivel de Universitate.
Art.6. Cuantumul, plata și durata de acordare sunt stabilite la nivel de IOSUD.
Decan,
Prof.univ.dr. Alina Bădulescu

Model cerere:
Anexa nr. 1

Către Comisia de acordare a burselor doctorale din cadrul IOSUD Universitatea
Oradea

Subsemnatul _____________________________,student-doctorand la Şcoala
doctorală ____________________, domeniul de doctorat______________________, anul de
studiu________,
buget
/
taxă,
forma
de
învăţământ
IF /
FR,
CNP_______________________________,telefon __________________, vă rog să-mi
aprobaţi acordarea unei burse doctorale pentru rezultate academice şi ştiinţifice, pentru anul
universitar ______________________
____.
Anexez prezentei cereri următoarele documente justificative:

Data

Semnătura

Notă!
Cererea va fi însoțită de:
-

-

-

copie articol din revista științifică în care este publicat și dovezi ale indexării ISI/BDI
a revistei, respectiv a acreditării B+/B/revistă internațională/revistă națională (inclusiv
extras ISI pentru reviste ISI); În cazul publicaţiilor, se iau în considerare exclusiv
lucrările publicate cu menţionarea afilierii la Universitatea din Oradea
diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare
naţională/internaţională și Progam sau alt document din care să rezulte indexarea și
caracterul local/național/internațional al manifestării; În cazul publicaţiilor, se iau în
considerare exclusiv lucrările publicate cu menţionarea afilierii la Universitatea din
Oradea
diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală;
dovezi ale participării la proiecte de CDI;
adeverinţă de la secretariatul IOSUD din care să rezulte notele/calificativele relevante,
precum și îndeplinirea obligațiilor academice și administrative.

Anexa 2
Grila de evaluare a candidaților la bursele doctorale ȘDSE
Domeniul:
Locuri disponibile:
Nume și
Criterii de eligibilitate
prenume
generală
candidat
Este eligibil
Drd. cu
dpdv al evitării taxă,
dublei
nebursier,
finanțări?
taxe
Drd. bug.
achitate
nebursier
la zi

Semnături membri comisie:

Criterii academice

Criterii științifice

Drd. an I
- media
de
admiter
e minim
9

Prod. șt. ant.
pentru drd.
an I
Itemi Itemi
a)
b)
punc punc
taj
taj

Drd. ani
superiori
susținere
pr./rap.
în
termen și
FB

TOTAL
PUNC
TAJ

Producția științifică curentă pentru doctoranzii ani sup.

Itemi
c)
punc
taj

Itemi
d)
punc
taj

Itemi
e)
punc
taj

Itemi
f)
punc
taj

Itemi
g)
puncta
j

Itemi
h)
punc
taj

Itemi
i)
punc
taj

Itemi
j)
punct
aj

Ob
s.

