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 Semestrul I 
12 săptămâni 

Forma de 
evaluare 

Credite 

Cod Disciplină Curs Seminar   

SPPD01 

Metodologia cercetării și autorat 

științific (engl. Research Methods and 

Scientific Writing), Florin A. Sava 

2 1 Examen 9 

SPPD02 

Topici avansate de studiu în 

psihologie (engl. Advanced Research 

Issues in Psychology), Alin Gavreliuc 

2 0 Examen 9 

SPPD03 

Statistică multivariată avansată (engl: 

Advanced Multivariate Statistics), 

Laurențiu P. Maricuțoiu 

2 2 Examen 12 

Total ore/credite 6 ore curs/3 ore 

seminar 
 30 

 

După finalizarea acestei faze urmează, începând cu sem.2, anul I, programul individual de cercetare al 
doctorandului sub îndrumarea conducătorului științific. Fiecare doctorand va avea responsabilitatea de a 
susține trei referate (câte unul pe an universitar) în fața coordonatorului de doctorat și a comisiei de 
îndrumare. Comisia de îndrumare conține, pe lângă coordonator, alte trei persoane cu titlul de cel puțin 
lector univ. dr. și preocupări în domeniul tezei, comisie care are rolul de a oferi un feedback consistent 
doctoranzilor, pe lângă procesul formal de evaluare al fiecărui referat. 
 
Parcurgerea cu succes a celor două faze (cea de pregătire avansată a doctoranzilor, respectiv a programului 
individual de cercetare sub îndrumarea conducătorului științific) permite doctorandului să fie eligibil 
pentru a-și susține public teza de doctorat, ca secvență finală de absolvire a studiilor doctorale. 
 

Conform solicitărilor programului nostru, pentru a susține public teza, este necesară îndeplinirea 
suplimentară a două criterii: cel etic și cel al publicațiilor. 
 
Criteriul etic constă în scanarea cu succes a tezei de doctorat cu ajutorul unui software anti-plagiat și 
printr-o declarație de conformitate, cu privire la studiile efectuate. 
 
Criteriul minimal legat de publicare este îndeplinit prin atingerea oricăreia dintre cele 5alternative:  

(a) două publicații din categoria ISI proceedings, ISI article (fără factor de impact) sau non-ISI (dar 
indexate în alte BDI recunoscute de CNATDCU pentru domeniul psihologie), dintre care cel puțin o 
publicație să fie disponibilă în baza de date în regim full-text și redactată în limba engleză; 

(b) un articol din categoria mai sus menționată și un al doilea manuscris trimis spre publicare într-o 
revistă indexată ISI cu factor de impact și pentru care s-a primit cel puțin un răspuns de tipul 
„revise and resubmit”, nefiind respinsă cu ocazia primei evaluări; 

(c) două manuscrise trimise spre publicare în reviste indexate ISI cu factor de impact, pentru fiecare 
dintre ele primindu-se un răspuns de tipul „revise and resubmit”, nefiind respinse cu ocazia primei 
evaluări;  

(d) un articol acceptat spre publicare sau publicat într-o revistă indexată ISI cu factor de impact mai 
mic sau egal cu 1.5 (IF = < 1.5); 

(e) un articol trimis spre publicare în reviste indexate ISI cu factor de impact mai mare de 1.5 pentru 
care există deja un prim răspuns de tipul „revise and resubmit”, nefiind respins cu ocazia primei 
evaluări. 


