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Având în vedere solicitarea colegilor de la Universitatea de Economie din Cracovia 
de a nominaliza studenți doctoranzi pentru a beneficia de sprijin financiar pentru 
a participa la un scurt program de pregătire în metode cantitative (vezi anunțul 
atașat), am elaborat prezenta metodologie.  
 
 
Art 1. Etapele și calendarul selecției sunt următoarele:  
 

a. Completarea și transmiterea electronică, prin email, la adresa 
sd.sociologie.uo@gmail.com solicitării de înscriere la selecție care să 
cuprindă următoarele informații până la 31 august 2022: 

a. Nume, prenume, anul de studiu, titlul propus al tezei de doctorat, 
numele coordonatorului; 

b. CV, cu informații privind activitatea științifică cf. criteriilor de la 
articolul 4; 

c. O scurtă scrisoare de intenție. 
b. Evaluarea dosarelor de către comisia Școlii Doctorale de Sociologie și 

publicarea rezultatelor până la 2 septembrie 2022.  
c. Soluționarea contestațiilor transmise electronic pe adresa 

sd.sociologie.uo@gmail.com și publicarea rezultatelor finale: 5 septembrie.  
 
Art 2. Criterii de eligibilitate a candidaților 
 

a) Pot participa doar studenții care au promovat primul an al stagiului 
doctoral (sunt în anul 2 și mai mult). 

b) Respectarea în totalitate a prevederilor din contractul de studii și din 
programul individual de pregătire și obținerea de calificativului minim 
Foarte bine la toate proiectele/rapoartele de cercetare (criteriu 
eliminatoriu). 

 
Art 3. Criterii de ierarhizare a candidaților 
 

a) Rezultatele științifice obținute în anul universitar 2021-2022 vor fi 
punctate conform regulilor de punctaj de mai jos. 

b) Sunt punctate doar rezultatele (articole, participări la conferințe) în cazul 
cărora doctorandul menționează afilierea instituțională la Universitatea 
din Oradea. 
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Art 4. Rezultatele științifice sunt punctate astfel:  
 

• Participare la conferințe internaționale (inclus în program): 2 puncte 
• Publicarea în reviste neindexate în BDI din lista CNATDCU: 2 puncte 
• Publicarea de articole în reviste indexate în BDI din lista CNATDCU: 6 

puncte 
• Publicarea de capitole în volume, proceedings conferință (inclusiv ISI): 6 

puncte 
• Publicare în reviste ISI cu factor de impact >0.1: 20 de puncte 
• Publicarea în reviste ISI cu IF<0.1: 6 puncte 

 
Cărţile, volumele sau dicționarele luate în considerare sunt cele publicate la 
edituri cu prestigiu internaţional (categoria A1) sau, la edituri cu prestigiu 
recunoscut (categoria A2) sau care sunt prezente în minim 6 biblioteci din 
Karlshruher Virtual Katalog (KVK). 
 
Art. 5. Criteriile de departajare în cazul în care mai mulți candidați obțin 
punctaje de activitate științifică egale sunt în ordine:  
 

a) Calificativele obținute pentru proiectul de cercetare și rapoartele de 
cercetare;  

b) Media obținută la admiterea la studii universitare de doctorat; 
c) Nota obținută la interviul de admitere la admiterea la studii universitare 

de doctorat. 
 
Art 6. Comisia de analiză și evaluare a dosarelor depuse este constituită din:  
 

a) Directorul Școlii Doctorale – președinte 
b) Conf. univ. dr. Claudia Bacter – membru 
c) Prof. univ. dr. Sergiu Bălțătescu – supleant  

 
 
Aprobată electronic în Consiliul Școlii Doctorale din 23 august 2022. 
 
 
Director Școala Doctorală 
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