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1. SCOPUL PROCEDURII 

Scopul prezentei este de a descrie etapele, criteriile și responsabilitățile care stau la baza organizării și 
derulării selecției pentru premierea rezultatelor cercetării obținute de către studenții doctoranzi din 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (IOSUD-UDJG). 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Procedura se aplică în cadrul Universității "Dunărea de Jos" din Galaţi, pentru stabilirea modalităților de 
premierea rezultatelor cercetării obținute de către studenții doctoranzi din Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galați (IOSUD-UDJG).  

  

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

(a) Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

(b) Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 

(c) Legea nr. 49/2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 
universitare;  

(d) Codul Studiilor Universitare de Doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

(e) Regulamentul instituțional privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în 
școlile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cu modificările și completările 
ulterioare. 

(f) OMEN nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de 
doctor. 

  

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

MEC – Ministerul Educației și Cercetării 

UDJG – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

IOSUD – Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 

CSUD – Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat 

CSD – Consiliul Școlii Doctorale 
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5. DESCRIEREA PROCEDURII 

Participanți 

Studenții doctoranzi având contract de studii cu universitatea, la data publicării articolului. 

 

Criterii de eligibilitate 

Selecția va avea în vedere doar publicațiile care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate: 

(a) Articolele propuse sunt încadrate în subdomenii care corespund domeniilor celor 4 școli doctorale 
(Şcoala Doctorală de Inginerie mecanică și industrială, Şcoala Doctorală de Științe 
fundamentale și inginerești, Școala Doctorală de Științe socio-umane și Școala doctorală de 
Științe biomedicale) și domenii conexe. Se considera și articolele încadrate cu mențiunea 
”multidisciplinary”. 

(b) Conțin mențiunea afilierii la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a aplicantului (prim autor/autor 
correspondent/co-autor) care solicită premierea. 

 

Premierea 

(a) Se vor premia lucrarile studenților doctoranzi care sunt în stagiu și în anul I de prelungire, 
publicate în anii 2019 si 2020. 

(b) Se acordă 4 premii, pentru fiecare școala doctorală în parte.  

(c) Valoarea premiilor pe fiecare școală doctorală este: premiul I - 2000 lei, premiul II - 1500 lei, premiul 
III - 1000 lei, mențiune - 500 lei 

(d) Pentru selecția publicațiilor propuse pentru premiere în cadrul scolilor doctorale (Şcoala Doctorală 
de Inginerie mecanică și industrială, Şcoala Doctorală de Științe fundamentale și inginerești, 
și Școala doctorală de Științe biomedicale) se va avea în vedere factorul de impact (FI) al 
revistei în care s-a publicat articolul. Se ia în considerare Lista revistelor încadrate pe subdomenii, 
ordonate în funcţie de factorul de impact al acestora (IF), utilizată de UEFISCDI pentru premierea 
rezultatelor cercetării – articole (https://uefiscdi.gov.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole). În 
cazul revistelor încadrate în mai multe subdomenii se va lua în considerare încadrarea cea mai 
favorabilă din punct de vedere al valorii indicatorilor scientometrici. Se vor lua în considerare atât 
lucrările aparute în WOS (https://www.webofknowledge.com) precum și cele care sunt disponibile 
online dar nu sunt încă apărute în WOS. 

(e) Doctorandul (aplicantul) trebuie să aibă calitate de autor principal (prim autor/autor corespondent). 

(f) Dacă la o scoala doctorală nu se acoperă premiile doar cu pct (e)., se poate trece la pct (f). 
Doctorandul (aplicantul) trebuie să aibă calitate de co-autor. 

(g) Dacă la o școala doctorală nu se acopera premiile din pct. (e) și (f), se trece la pct. (g). Articole 

https://uefiscdi.gov.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole
https://www.webofknowledge.com/
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indexate WOS, fara factor de impact la care doctorandul are calitatea de prim autor/autor 
corespondent/co-autor.  

(h) Dacă la o școala doctorală nu se acopera premiile din pct. (e), (f) și (g), se poate trece la pct. (h) 
Doctorandul (aplicantul) trebuie să aibă calitate de autor principal (prim autor/autor corespondent) la 
lucrarea publicată în alte jurnale indexate în baze de date internaționale sau în volumele unor 
conferințe internaționale. 

(i) Pentru selecția tuturor publicațiilor (articole cotate/indexate WOS, articole publicate în baze de date 
internationale cu specific medical: PUBMED/alte baze) propuse pentru premiere în cadrul Școlii 
Doctorale de Științe Biomedicale doctorandul trebuie sa aibă calitate de prim autor; dacă nu se 
acoperă premiile doar cu acest criteriu se poate trece la ceilalți autori principali (autor 
corespondent/ultim autor) și ulterior la co-autor, urmând această ordine. 

(j) Pentru selecția publicatiilor propuse pentru premiere în cadrul Școlii Doctorale de Științe socio-
umane se va premia publicaţia doctorandului (autor principal sau co-autor) în volume de conferință 
indexate WOS, reviste indexate WOS - Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences 
Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) sau Emerging Sources Citation Index 
(ESCI) - Se vor lua în considerare atât lucrările vizibile în WOS (https://www.webofknowledge.com), 
precum și cele care sunt disponibile online, dar nu sunt încă vizibile în WOS.  

(k) Dacă nu se acopera premiile din pct. (j). se poate trece la pct. (k). Publicaţia doctorandului (autor 
principal sau co-autor) în reviste indexate ERIH +, EBSCO, ELSEVIER/SCOPUS (pentru domeniul 
Filologie), EconLit, REPEC, DOAJ, EBSCO (pentru domeniul Economie/Management), SCOPUS, 
ERIH+, DOAJ, EBSCO, PROQUEST, SCIENCEDIRECT, SPRINGERLINK (pentru domeniul Știința 
sportului și a educației fizice), ERIH+, SCOPUS, EBSCO, JSTOR, PROQUEST, PROJECTMUSE, 
CEEOL, PERSEE, DOAJ (pentru domeniul Istorie). 

(l) Dacă nu se acopera premiile din pct. (j) si (k) se poate trece la pct. (l). Publicaţia doctorandului (autor 
principal sau co-autor) în volume tematice colective sau Acte ale Conferințelor Internaționale indexate 
în cel puțin 3 BDI (în bazele de date recunoscute în fiecare domeniu doctoral). 

(m) Dacă nu se acopera premiile din pct. (j), (k) și (l) se poate trece la pct. (m). Studiu, capitol publicat de 
către doctorand (autor principal sau co-autor) în volume tematice colective sau Acte ale Conferințelor 
Internaționale, cu ISBN/ISSN. 

(n) În cadrul scolilor doctorale (Şcoala Doctorală de Inginerie mecanică și industrială, Şcoala 
Doctorală de Științe fundamentale și inginerești, și Școala doctorală de Științe biomedicale) 
clasamentul se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.  

(o) În cadrul Școlii Doctorale de Științe socio-umane ierarhizarea se va face în funcție de numărul de 
citări ale publicației (se exclud autocitările), si apoi de numărul de baze de date relevante pentru 
fiecare domeniu în care este indexată publicația/revista. 

 

 

https://www.webofknowledge.com/
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Participare 

(a) Pentru participarea la competiție, autorul aplicatiei (prim autor/autor corespondent/co-autor) va 
depune on line la secretariatul şcolii doctorale de care aparţine următoarele documente: 

  Cerere de participare - Anexa 1 

  Publicatia în extenso 

(b) Un aplicant poate depune o singură aplicație. 

 

Evaluare 

Pentru evaluarea articolelor depuse în competiție la fiecare școală doctorală se constituie o comisie formată 
din: președinte, 2 membri și un secretar.  

Evaluarea se desfășoară în 2 etape: 

1) Verificarea eligibilității aplicațiilor. 

2) Departajarea aplicațiilor. Dacă două sau mai multe aplicații selectate obțin același punctaj/ierarhizare, 
diferențierea se va face în funcție numărul de citări al articolului (se exclud autocitarile) si apoi, de numărul 
de baze de date relevante pentru fiecare domeniu în care este indexata publicatia. 

Calendarul competiției este prezentat în Anexa 2. 

 

Rezultate finale 

Rezultatele finale vor fi validate în cadrul CSUD și anunțate online. 

 

6. RESPONSABILITĂȚI 

Responsabilitatea îndeplinirii prevederilor prezentei proceduri revine Şcolilor doctorale din IOSUD-UDJG şi 
conducerii CSUD. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

UNIVERSITATEA 
,,DUNĂREA DE JOS” DIN 

GALAŢI 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

PRIVIND PREMIEREA 
REZULTATELOR CERCETĂRII 

STUDENȚILOR DOCTORANZI DIN 
CADRUL IOSUD-UDJG PENTRU 

ANUL 2020 
COD PO CSUD  01 

 

Exemplar: - 

Pagina 8 din 9 

Revizia 0 

Ediţia: 1 

DATA: 24.11.2020 

 

Exemplar nenumerotat 8 |  

PO 01 - 01 Ed. 1-Rev.0/24.10.2020 

Anexa nr. 1 la PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND PREMIEREA REZULTATELOR CERCETĂRII STUDENȚILOR DOCTORANZI DIN CADRUL IOSUD-UDJG PENTRU ANUL 2020 

CERERE DE PARTICIPARE 

înscriere articol pentru selecția în vederea premierii rezultatelor cercetării a studenților doctoranzi 

din IOSUD-UDJG 

 
Titlu articol  

Școala doctorală la care se depune 

aplicația 

 

Revista în care s-a publicat articolul  

Factorul de impact (IF) revistă  

ISSN/e-ISSN  

Volum, nr., pagini  

Link sau DOI către articol/studiu/ link către 

pagina bazei de date de indexare a revistei/ 

link către cele trei baze de date de indexare 

a volumului tematic colectiv/Actelor 

Conferinței Internaționale 

 

Autor principal/autor 

corespondent/co-autor 

(Nume, Prenume) 

 

 

Data ...... Nume, prenume, aplicant  

Semnătura 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND PREMIEREA REZULTATELOR CERCETĂRII STUDENȚILOR DOCTORANZI DIN CADRUL IOSUD-UDJG PENTRU ANUL 2020 
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CALENDAR 

 

pentru depunerea și selecția aplicațiilor (articole publicate) în vederea premierii rezultatelor 

cercetării studenților doctoranzi din IOSUD-UDJG 

 

 

30.11.2020-10.12.2020 Depunere aplicație (cerere participare și lucrare) 

11.12.2020 Analiza aplicațiilor în comisiile școlilor doctorale 

14.12.2020 Aprobarea clasamentelor în CSUD  

15.12.2020 Afișarea rezultatelor 

 
 


