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Comisia de Sociologie, Științe Politice, Administrație Publică
și Științele Comunicării
CRITERII PENTRU DOCTORAT

A. Criterii de acceptare a tezelor de doctorat
1. Titlul şi tema tezei concordă cu conţinutul tezei şi cu specializarea doctoratului
2. Lucrarea este clar structurată, are un cuprins, capitolele sunt delimitate, sunt precedate de un
scurt rezumat şi de concluzii legate de următoarea etapă de cercetare. Se încheie cu
concluzii generale. Are menţionate la final toate sursele bibliografice şi de documentare,
abrevierile şi anexe referitoare la instrumnetele sau documentele de cercetare (acolo unde
este cazul).
3. Teza are obiective şi ipoteze de cercetare clar si explicit formulate şi urmărite pe parcursul
cercetării.
4. Autorul/autoarea cunoaste bibliografia de specialitate fundamentala si actualizată necesara
abordarii subiectului, face trimiteri corecte la surse pe tot parcursul lucrării.
5. Metodologia cercetării este adecvată tratării subiectului, este explicată în preambulul
cercetării și aplicată pe tot parcursul lucrarii.
6. În cazul cercetărilor empirice, autoarea sau autorul face analiza şi interpretarea datelor în
mod valid şi relevant.
7. Autoarea sau autorul respectă etica cercetării.
8. Autorul/autoarea descrie clar propria contribuţie şi face o evaluare critică a rezultatelor
obţinute.
9. Bibliografia, toate sursele de documentare sunt trecute si in finalul lucrarii şi se regăsesc
integral ca trimiteri pe parcursul lucrării
10. Rezumatul tezei este intr-o limbă de circulație internațională
11. Referenții sunt specialisti în domeniu/temă.
12. Referenții fac o evaluare calitativă critică și apreciativa, nu una descriptiva, a tezei după
criterii asemănătoare celor descrise mai sus.
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B. Calificative si Distinctii
Nesatisfăcător: teza nu întrunește criteriile unei lucrări de cercetare teoretică sau/si aplicativă (vezi
criteriile de mai sus)
Satisfacator
Teza intruneste criteriile de acceptare, dar este modestă ca demers și rezultate.
Calificativ: Bine; Distincție: Cum laudae
a. Teza intruneste criteriile de acceptare, este un demers de cercetare bine construit, cu rezultate
concludente și utile pentru cunoașterea temei.
b. Articole publicate in reviste/volume de specialitate din tematica cercetarii doctorale (cel putin
unul)
c. Participari cu lucrări la conferinte (cel putin una in specialitatea doctoratului)
Calificativ Foarte bine; Distincție: Magna cum laudae:
a. Teza respectă toate standardele, reprezinta o foarte bună cercetare cu bibliografie și metodologie
consistente și cu rezultate semnificative. Contribuția personală este concludentă și relevantă pentru
domeniu/temă.
b. Articole publicate (minim 2, dintre care cel putin unul în revistă sau volum de specialitate
internațional sau în revistă cotată ISI), în tematica cercetarii doctorale
c. Participări cu lucrări la conferințe (minimum 2, cel puțin una internationala)
Calificativ: Excelent; Distincție: Summa cum laudae
a. Teza reprezintă o cercetare foarte bună, bazată pe o bibliografie substanțială, de primă mărime și
pe o metodologie a cercetării foarte bine proiectată și urmărită. Rezultatele teoretice/metodologice/
empirice obținute în specialitate/temă sunt inovative.
b. Cel putin două articole în reviste internaționale prestigioase sau in reviste ISI (in contextul
cercetării de doctorat)
c. Cel puțin doua participari cu lucrări selectate și susținute la conferinte/congrese internationale,
sintetizate în baze de date internaționale. (in contextul cercetarii de doctorat)

