
Universitatea din București                                                                                                                                                         Aprobat 

Facultatea de Ştiinţe Politice                                                                                                                                RECTOR, Prof.univ.dr. Marian PREDA 

Școala Doctorală de Ştiinţe Politice 

Domeniul de studii universitare de doctorat: ŞTIINŢE POLITICE 

                                                                                 Plan de învățământ 2021-2022 
Denumire Discipline și Activități Semestrul I 

Finalizare ECTS Observații 
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

Ore  Alte 

activități 
curs seminar total 

Paradigme de interpretare ale drepturilor omului în context 

internaţional 
24 - 24 - V 6 (1), (2) 

Alegeri şi democraţie în România din 1831 până în prezent 24 - 24 - V 6 (1), (2) 

Partide, lideri şi mişcări populiste 24 - 24 - V 6 (1), (2) 

Paradigme de cercetare în ştiinţele politice 24 - 24 - V 6 (1), (2) 

Seminar avansat de metodă - 20 20 - V 3 (1), (2) 

Etica și integritatea academică 14 - 14 - V 3 (3) 

Total ore și ECTS  110 6V 30 - 
 

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

Raport de cercetare științifică susținut în fața 

conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare 
minim 1 minim 1 minim 1 V 

30/ 

an 

univers

itar 

(4) 

Contribuţie ştiinţifică proprie, rezultată din activitatea de 

cercetare  
- 1 1 Publicare 

30/cont

ribuţie 

(5) 

Total ECTS 150 - 
 

Total general ECTS 180  
 

Observații: 
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se desfășoară în semestrul I (1) Verificare prin evaluarea continuă a activității desfășurate în timpul programului, cu mențiunea 

"admis / respins"; pentru mențiunea "admis", prezența minimă este de 75% din activitățile didactice. (2) Curs transversal la nivelul Universității din București, pentru studenții-doctoranzi ai 

tuturor școlilor doctorale. (3)  

Programul de cercetare științifică - (4) Cel puțin un raport de cercetare științifică într-un an universitar (numărul este stabilit de conducătorul de doctorat); evaluarea se face cu mențiunea 

"admis / respins"; pentru raportul/rapoartele de cercetare științifică dintr-un an universitar evaluat/e (toate) cu mențiunea "admis" se obțin (în total) 30 de credite. (5) Se publică într-o revistă 

de specialitate/la o editură acreditată, conform criteriilor specifice stabilite de Şcoala doctorală; fiecare contribuţie ştiinţifică proprie publicată (acceptată în prealabil de conducătorul de 

doctorat) are alocat un număr de 30 de credite; în cazul în care se publică mai multe într-un an de studiu, creditele se acordă doar pentru una, conform recomandării conducătorului de doctorat 

(se va menționa în planul individual de pregătire contribuţia ştiinţifică pentru care se alocă creditele). 
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