
 

PREZENTARE SDEAA 

 

 

Școala Doctorală de Economie și de Administrare a Afacerilor (SDEAA) a fost 

înființată în baza Ordinului Ministerului Educației și Cercetării Ştiinţifice nr. 4843/ 

01.08.2006. 

În ultimii 5 ani a fost o perioadă de evoluție și de extindere a SDEAA, din toate punctele 

de vedere: al numărului de coordonatori, al numărului de studenți doctoranzi și al numărului de 

realizări științifice.  

Astfel, la 01.10.2021, SDEAA include în componenţa sa 42 de conducători de doctorat 

(dintre care 27 sunt titulari ȋn cadrul I.O.S.U.D.- UVT, 9 sunt cadre didactice asociate 

(pensionari) şi 6 sunt titulari ai altor instituţii de ȋnvăţământ superior din România) şi oferă 

programe de studii doctorale în domeniul fundamental „economie şi administrarea afacerilor”/ 

domeniile: „Contabilitate” (7); „Economie” (6); „Finanţe” (17); „Management” (9) şi, 

respectiv, „Marketing” (3). Dintre conducătorii de doctorat afiliaţi, 21 au obţinut atestatul de 

abilitare ȋn perioada 2013-2021. 

Misiunea ȋn planul cercetării ştiinţifice a SDEAA este aceea de oferire a posibilităţii de 

acumulare de cunoștințe, competențe profesionale și abilități cognitive şi operaţionale ȋn 

domeniul ştiinţelor economice dar şi conferirea suportului ȋn vederea dezvoltării gândirii 

ştiinţifice sistematice şi critice a studenţilor-doctoranzi, a flexibilităţii, coerenţei mentale şi 

capacităţii de de gândire integrativă trans- şi multidisciplinară a acestora. 

Din punctul de vedere al infrastructurii de cercetare existente la nivelul școlii doctorale, 

doctoranzii înrolați au acces la întreaga infrastructură a UVT, incluzând aici: 

● Biblioteca Centrală Universitară (B.C.U.) „Eugen Todoran”  - situată în topul celor 

mai mari patru biblioteci universitare din România, B.C.U. ”Eugen Todoran” pune la dispoziția 

doctoranzilor peste 1.000.000 documente 

● prin intermediul Anelis Plus doctoranzii au acces gratuit la toate bazele de date 

importante (ex. ScienceDirect, Wiley, Sage, Scopus, Springer sau Web of Science). 

● Prin intermediului centrului de cercetare ECREB din cadrul FEAA, acces la baze de 

date (Orbis, Refinitiv, Statista, Audit Analytics, etc.) și cursuri de perfecționare și îndrumare în 

utilizarea softurilor de prelucrare a datelor (Stata, SPSS, R). 



Planul de învățământ cuprinde discipline propuse în semestrul I al studiilor doctorale prin 

intermediul cărora se răspunde nevoilor de formare a doctoranzilor în sensul achiziției de 

competențe avansate de metodologia cercetării (atât cercetare cantitativă cât și calitativ) și de 

analiza datelor, dar și în ceea ce privește etica cercetării și a autoratului științific.  

Astfel, pentru anul universitar 2021/2022, semestrul I, SDEAA oferă tuturor studenţilor 

doctoranzi ȋnmatriculaţi ȋn anul I un număr de 9 discipline în limba română și engleză: 1) Etică 

și proprietate intelectuală; 2) Metodologia ştiinţei economice; 3) Dezvoltări conceptuale şi 

schimbări paradigmatice ȋn business; 4) Academic writing; 5) Metode de cercetare; 6) Provocări 

contemporane în raportarea externă a companiilor; 7) Probleme economice contemporane; 8) 

Scientometrie şi evaluarea cercetării ştiinţifice; 9) Economie spațială. 


