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Art. 1. Prezenta metodologie este în concordanță cu: reglementările Legii Educației Naționale
nr. 1/2011 (completată și modificată), cu Ordinele M.E.C.T.S., Carta Universității „Vasile Alecsandri”
din Bacău și regulamentele Universității.
Art. 2. Pentru anul universitar 2012-2013 locurile bugetate alocate de M.E.N. pentru
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se vor repartiza la nivel de universitate pe domenii de
doctorat.
Art. 3. Repartizarea locurilor pe domenii de studii universitare de doctorat, NDj, se face în cadrul
Universității după următoarea relație de calcul, care ține seama de indicele de excelență, kj,Dy, al
fiecărui domeniu și de coeficienții de restricție ai domeniului respectiv kr,Dj:
NDj = Nmin × kj,Dy × kr,Dj,
unde:
- Nmin este numărul minimum de locuri pe un domeniu de doctorat care se poate aloca în anul
univ. 2012-2013, j – numărul de domenii de studii de doctorat din cadrul universității, y
poate fi A,B,C,D,E, in funcție de ierarhia domeniului de studii universitare de doctorat;
Nmin = ND,2012 / CR,
unde: ND,2012 reprezintă numărul de locuri bugetate repartizate de M.E.C.T.S. Universității în anul
2012;
CR = kj,DA × NDA + kj,DB × NDB + kj,DC × NDC + kj,DD × NDD + kj,DE × NDE
- kj,DA = 4 la programele de tip A;
-

kj,DB = 3 la programele de tip B;

-

kj,DC = 2,5 la programele de tip C;

-

kj,DD = 2 la programele de tip D;

-

kj,DE = 0 la programele de tip E;

-

NDA, NDB, NDC, NDD, NDE – numărul de programe de doctorat de tip A, B, C, D, E;

-

kr,Dj – restricții pentru anul universitar 2012-2013 privind numărul de doctoranzi pe
conducător științific, respectiv: în domeniul inginerie mecanică kr,Dj = 0; în domeniul
ingineria mediului kr,Dj = 1; în domeniul inginerie industrială kr,Dj = 4.

Art. 4. Numărul de locuri alocat la un program de studii nu poate încălca reglementările cu
privire la numărul de doctoranzi aflați în stagiu la un conducător științific, cu termene până în anul
2014.
Art. 5. Numărul de locuri repartizate pe domeniu se împart în mod echitabil pe conducători
științifici și în mod egal pentru cele două sesiuni de admitere, respectiv septembrie 2012 și martie
2013.
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Art. 6. Pentru anul universitar 2012-2013 un loc bugetat este egal cu un grant repartizat de
M.E.N.
Art. 7. În anul universitar 2012-2013 pentru studiile universitare de doctorat numărul de locuri
cu taxă, pe domenii de doctorat este prezentat în anexă.
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