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Plan de învățământ 

2022 – 2025 

Denumire  Discipline & Activități Semestrul I Semestrul II 

Finalizare ECTS 
Programul de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate (discipline obligatorii) 

Ore 

Curs 

Ore 

Seminar 

Ore 

curs 

Ore 

seminar 

Antropocen * 12 12 - - E 6 

Metododologii spatiale cantitative si calitative 

in cercetarea mediului  

24 12 - - E 6 

Metodologia elaborării lucrărilor științifice 12 12 - - E 6 

Documentare și colectare de date - 12 - - C 3 

Etică și integritate academică 14 - - - V 3 

Comunicarea rezultatelor cercetării în public 14 28 - - V 6 

Total ore și ECTS 76 76 - - - 30 
* 

* Toate cursurile cu bold sunt in oferta transversala de cursuri UB 

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

Proiect de cercetare științifică (Structurarea și 

contextualizarea teoretică și metodologică a temei 

doctorale) 

Ob     C 30 

Raport de cercetare științifică 1 *  Ob    C 30 
Raport de cercetare științifică 2 (Raport de 

progres) *
 

  Ob   C 30 

Raport de cercetare științifică 3*    Ob  C 30 
Prezentarea stadiului de realizare a tezei în cadrul 

Comisiei de îndrumare  
    Ob  C 30 

Total ECTS       150 

Total general ECTS 180 
* Rapoartele stiintifice se pot echivala cu articole BDI si articole cotate/indexate ISI ca prim autor (doar cu subiect din teza), acceptate spre publicare pana la finele 

celor 3 ani de doctorat, dupa cum urmeaza: un articol BDI = 1 raport; un articol indexat ISI=2 rapoarte; 1 articol cotat ISI cu FI peste 1 = 3 rapoarte 

https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-reviste Articolele științifice BDI si cotate/indexate ISI pot fi luate în considerare și evaluate ca rapoarte stiintifice la propunerea 

indrumatorului si cu acordul comisiei de indrumare. Aceste articole nu pot corespunde cu cele indicate ca fiind obligatorii prin Contractul de studii doctorale. 
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