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ANEXA 1 

Criterii minimale privind susţinerea publică a tezei de doctorat, conform 

Regulamentului Şcolii Doctorale Ingineria Resurselor Vegetale și Animale și a 

Regulamentului Școlii Doctorale Medicină Veterinară, pentru studenții doctoranzi 

admiși începând cu anul universitar 2020-2021       

Pentru a putea susține public teza de doctorat, doctorandul trebuie să îndeplinească 

anumite criterii minimale privind activitatea publicistică din tematica tezei, astfel: 

a) pentru doctoranzii bugetaţi cu bursă:  

➢ 1 lucrare ISI in extenso cu factor de impact  

➢ 1 lucrare ISI proceedings in extenso ca autor principal  

➢ 2 lucrări BDI in extenso tot ca autor principal 

 

b) pentru doctoranzii bugetaţi fără bursă, cu frecvenţă redusă:  

➢ 1 lucrare ISI in extenso fără factor de impact  

➢ 1 lucrare ISI proceedings in extenso ca autor principal  

➢ 2 lucrări BDI in extenso tot ca autor principal 

 

c) pentru doctoranzii în regim cu taxă: 

➢ 1 lucrare ISI proceedings in extenso ca autor principal 

➢ 2 lucrări BDI in extenso tot ca autor principal 

 

Criterii minimale privind susţinerea publice a tezei de doctorat, conform CNATDCU, 

utilizate în prezent în SD-IRVA și SD-MV a IOSUD-USVT 

A. La SD-IRVA: pentru acceptarea pentru susținere a unei teze de doctorat este necesară 

îndeplinirea de către candidat a următoarelor criterii: 

a. Să fie autor la minim 3 lucrări publicate in extenso din tematica tezei în reviste sau 
volume de conferințe naționale sau internaționale recunoscute în domeniu. Una 
dintre cele 3 lucrări necesare poate fi echivalată cu o cerere de brevet de invenție 
național înregistrată la OSIM în tematica tezei.  

b. Să fie prim autor/autor corespondent la cel puțin două dintre lucrările publicate din 
tematica tezei. 

 

Observații: 

• Articolele trebuie să fie publicate la data susţinerii tezei, sau acceptate spre 
publicare după ce au trecut prin procesul de referenţiere peer-review (se va ataşa 
dovada acceptării). Se admit maxim 2 articole în acelaşi volum/ediţie/număr. 

• Publicaţiile trebuie anexate la teză pentru a se demonstra faptul că ele conţin date 
din teza de doctorat analizată.  

• Bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate 
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în reviste și în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate 
în reviste/volume conferințe (Proceedings) cotate ISI, sunt cele recunoscute pe 
plan științific internațional, precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science 
Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, 
Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Thomson Reuters Master Journal List, 
DOAJ, AGRICOLA. 

 

B. La SD-MV: pentru a-i fi acceptată spre susținere teza de doctorat candidatul 

trebuie să îndeplinească următoarele criterii : 

a. Să fie autor la minimum 3 lucrări publicate din tematica tezei (două in extenso și una 

în rezumat) în reviste sau volume de conferințe naționale sau internaționale 

recunoscute în domeniu. Una dintre cele 3 lucrări necesare poate fi echivalată cu o 

cerere de brevet de invenție național înregistrată la OSIM în tematica tezei; 

b. Să fie prim autor/autor corespondent la cel puțin două dintre lucrările publicate din 

tematica tezei; 

c. Aceste criterii minimale corespund calificativului Satisfăcător. 

 
Recomandări: 

▪ Lucrările publicate în revistele cotate ISI vor fi atașate la finalul tezei. 

▪ La data susţinerii publice a tezei de doctorat, lucrările raportate în cadrul tezei vor 
fi: fie publicate, fie acceptate pentru publicare (cu manuscrisul şi scrisoarea oficială 
din partea colectivului de redacţie ataşate). 

▪ Bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate 
în reviste și în volumele unor manifestări științifice, cu excepția articolelor publicate 
în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan științific internațional precum 
(nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, 
Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, 
Referativnai Jurnal, Thomson Reuters Master Journal List, DOAJ, Google Scholar. 

 

 

 

 

 

 

 


