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RAPORTUL COMISIEI DE ABILITARE
REPORT OF THE HABILITATION COMMISSION

din data de (date) 25.11.2021
NUMELE şi Prenumele candidatului (SURNAME and Forename of the candidate):
Marinescu Nicolae Ion
Titlul tezei de abilitare / direcţiile principale de cercetare (Title of habilitation thesis / main research
areas):
Integrarea eficientă a României în Uniunea Europeană prin participarea dinamică la circuitul
investițiilor străine directe și al comerțului internațional
Domeniul de studii universitare de doctorat (Field of doctoral studies):
Economie și Afaceri Internaționale
în care urmează să se confere calitatea de conducător de doctorat (future field of doctoral supervision)

Denumirea Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) / Instituţiei
Organizatoare de Doctorat (IOD) unde are loc susţinerea publică a tezei de abilitare
(Name of the institution organizing doctoral studies (IOSUD), (IOD), where the public defense of the habilitation thesis
takes place)

Universitatea Babeș-Bolyai
Punctele tari ale tezei de abilitare (Strong points of the habilitation thesis):
1. diversitatea revistelor în care au fost prezentate rezultatele cercetării
2. temele de cercetare se încadrează bine în domeniul Economie și Afaceri Internaționale, fiind
domenii de interes strategic pentru România
3. abordare interesantă a canalelor de creștere a intensității integrării României în Uniunea Europeană
Punctele slabe ale tezei de abilitare (Weak points of the habilitation thesis):
1. o anumită lipsă de corelare între titlul tezei și conținut
2. lacune în identificarea contribuțiilor personale la dezvoltarea domeniului
3. lipsa unor metodologii complexe, sofisticate, moderne în cercetare
4. s-ar fi putut acorda mai multă atenție în ceea ce privește forma, organizarea și fluența conținutului
tezei
Rezultatul votului / observaţii / concluziile comisiei de abilitare se motivează în continuare
(Voting result / observations / premises for the conclusions of the habilitation commission are as follows)

Cu 3 voturi din 3, comisia propune acordarea atestatului de abilitare domnului Nicolae Marinescu în
domeniul de studii universitare de doctorat Economie şi Afaceri Internaționale.
(a se continua pe verso – dacă este necesar) (continue overleaf if necessary)
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