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Plan de învățământ 

2018-2021 
 

Denumire  Discipline & Activități Semestrul I Semestrul II 

Finalizare ECTS 
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

Ore 

curs 

Ore 

seminar 

Ore 

curs 

Ore 

seminar 

Noi direcții în studii culturale 12 12 - - V. 4 

De la știința artei (Kunstwisenschaft) la știința despre imagini 12 - - - V. 3 

Text şi imagine - - 12 12 V. 6 

Redactare de text şi argumentare ştiinţifică - - 24 12 V. 8 

Redactare, etică și integritate academică  14 - - - V. 3 

Tutorial cercetare I (management de proiect de cercetare/ legea drepturilor de autor și legislația cercetării) - - - 12 V. 2 

Tutorial cercetare II (documentare-cercetare / baze de date științifice) - 24 - - V. 4 

Total ore și ECTS 38 36 36 36  30 
 

Programul de cercetare științifică Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI Finalizare ECTS 

Raport de cercetare științifică și prezentarea progresului programului de 

cercetare științifică  

30  30  30 Evaluare prin 

calificative*  

90 

Articol științific publicat într-o revistă BDI sau într-un volum colectiv la o 

editură recunoscută CNCS  

 20  20  Evaluare prin 

calificative* 

40 

Participare cu lucrare la o manifestare științifică în domeniu, la o universitate 

acreditată drept instituție de cercetare avansată 

 10  10  Evaluare prin 

calificative* 

20 

Total ECTS 30 30 30 30 30  150 

Total general ECTS 180 

*Foarte bine/Bine/Satisfăcător/Nesatisfăcător. 



Mențiuni: 

Studentul-doctorand elaborează și prezintă trei rapoarte de cercetare științifică, respectiv câte un raport de cercetare în fiecare an de studii (I, II și III), astfel 

încât o dată la maximum 12 luni să aibă loc o susținere, precum și o prezentare a progresului programului de cercetare științifică. 

La susținerea fiecărui raport de cercetare se întocmește un proces-verbal semnat de conducătorul de doctorat și de membrii comisiei de îndrumare, în care sunt 

trecute recomandările principale, pe care studentul-doctorand are obligația de a le introduce în textul final al tezei de doctorat.  

 

Studentul-doctorand va publica în anii II și III de studii câte un articol științific, rezultat din activitatea sa de cercetare din programul de cercetare științifică. 

În cazul în care studentul-doctorand publică mai multe articole științifice într-un an de studiu sau participă la mai multe colocvii științifice, creditele se acordă 

doar pentru unul dintre articolele/colocviile respective, conform recomandării conducătorului de doctorat (se va menționa în planul individual de pregătire articolul/ 

colocviul pentru care se alocă pachetul de credite). 
 

 

                 Decan,          Director școală doctorală,      

    Prof. univ. dr. Emil Ionescu          Prof. univ. dr. Mădălina Nicolaescu   

                  

 


