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Preambul 
 

SCOPUL 

Prezentul raport a fost elaborat în vederea evaluării periodice a calităţii Şcolilor Doctorale 

din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în conformitate cu dispoziţiile OMEN 

3200/21.02.2019 şi vizează principalele activităţi didactice, de cercetare şi manageriale. Astfel, 

prezentul Raport de autoevaluare a urmărit modul în care este implementată şi respectată legislaţia 

naţională în domeniu, regulamentele şi procedurile proprii, calitatea corpului didactic şi a 

studenţilor-doctoranzi, prin stabilirea nivelului de vizibilitate ori a prestigiului profesional de care 

se bucură aceştia în comunitatea academică, în funcţie de misiunea şi obiectivele declarate. 

PRINCIPALELE OBIECTIVE 

Raportul de autoevaluare alIOSUD-UAB a fost realizat urmărindu-se criteriile, standardele şi 

indicatorii de performanţă conform Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3200/21.02.2019, 

privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemului de 

criterii, standarde şi indicatori de performanţă. În procesul de evaluare, au fost luate în considerare 

documentele şi procesele derulate în perioada 2014-2018 pentru următoarele aspecte: 

1. Capacitatea instituţională (IOSUD şi SD) 

2. Procesul de învăţământ şi conţinutul acestuia (IOSUD şi SD) 

3. Personalului didactic (SD) 

4. Studenţii-doctoranzi (SD) 

5. Cercetarea ştiinţifică (SD) 

6. Baza materială (IOSUD şi SD) 

7. Managementul calităţii (IOSUD şi SD) 

ABREVIERI UTILIZATE: 

CA - Consiliul de administraţie 

CNATDCU - Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare 

CSD - Consiliul Şcolii Doctorale  

CSUD - Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat 

IOSUD - Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 

MEN - Ministerul Educaţiei Naţionale  

SD - Şcoala Doctorală  

UAB - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
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Scurt istoric al instituţiei organizatoare de studii universitare de 
doctorat:Universitatea „1 Decembrie 1918 din Alba Iulia” 
(IOSUD-UAB) 

 

Alba Iulia a oferit de-a lungul timpului un spaţiu atrăgător pentru coexistenţatradiţiilor 

culturale româneşti, maghiare,germane şi evreieşti, stimulate prin intermediul instituţiilor politice, 

bisericeşti şi culturale. 

Un profil bine definit în viaţaoraşului Alba Iulia în prima jumătate a veacului al XVII-lea îl 

avea şcoala superioară a principelui Gabriel Bethlen, înfiinţată în anul 1622. A fost o şcoală de tip 

umanist, comparabilă cu Academia lui Vasile Lupu, întemeiată la Iaşi, în 1640, şi cu Academia de 

la „Sf. Sava", înfiinţată de Constantin Brâncoveanu la Bucureşti. În ambiţiile sale de protector al 

culturii şi al artelor frumoase, principele Bethlen voia să transforme Alba Iulia într-un Heidelberg 

din Est.  

Collegium Academicum Bethlenianum a fost ridicat, în anul 1629, la rangul de şcoală 

academică (Academicum Collegium seu Gymnasium illustre), cu trei facultăţi: teologică, filosofică 

şi filologică. Dintre disciplinele care se predau la colegiu amintim limbile clasice, teologia şi 

filosofia. Prestigiul acestei şcoli de talie europeană se datorează în bună măsură profesorilor din 

Transilvania sau din Europa care au activat aici, în decursul unor lungi perioade de timp. 

Valorificarea acestei tradiţii poate fi luată în considerare în vederea înţelegerii unor realităţi 

analoge din zilele noastre. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (numită în continuare 

UAB) a fost înfiinţată în anul 1991, prin Hotărârea Guvernului României, nr. 474/1991, publicată în 

Monitorul Oficial, partea I, nr. 160, din 1991. 

Instituţia a început să funcţioneze în anul universitar 1991/1992, cu Facultatea de Ştiinţe 

Umaniste, cu două specializări, Istorie şi Teologie Ortodoxă - Asistenţă Socială. 

Primii patru ani de existenţă (1991-1995) au constituit o perioadă de constituire iniţială a 

structurilor universitare minimal-necesare pentru o funcţionare normală a instituţiei, precum şi 

pentru formarea şi promovarea corpului profesoral propriu. 

În perioada 1995-1999, universitatea şi-a definit misiunea ca instituţie de învăţământ 

superior şi cercetare. Au fost deschise noi linii de studii în profilurile: Filologie, Economie, 

Teologie Ortodoxă, Asistenţă Socială, Sociologie şi Muzeologie. 

Un obiectiv importanta fost cel al dezvoltării cercetării ştiinţifice. În acest context, începând 

cu anul universitar 1994/1995, au fost obţinute, prin competiţie, primele granturi pentru finanţarea 

cercetării, prin derularea cărora au fost constituite primele structuri de cercetare. Conectarea 

cercetării cu învăţământul a permis ca, începând cu 1998, să se organizeze studii de masterat. În 
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anul 2000, Universitatea a dobândit şistatutul de instituţie organizatoare de studii universitare de 

doctorat (numită în continuare IOSUD) în domeniul Istorie.  

În perioada 2014-2018 s-a trecut la implementarea Planului strategic care vizează 

accentuarea măsurilor pentru un mai bun echilibru între educaţie, cercetare şi servicii adresate 

comunităţii. Universitatea se concentrează asupra creşterii valorii profesionale a absolvenţilor săi, 

asupra îmbunătăţirii programelor de studii, a promovării cercetării ştiinţifice şi, nu în ultimul rând, a 

afirmării specificului său, folosind la maxim patrimoniul uman, spiritual şi material de care dispune. 

Strategia managerială urmăreşte creşterea continuă a calităţii procesului didactic şi a cercetării 

ştiinţifice, dinamica dezvoltării relaţiilor de colaborare cu instituţii prestigioase de învăţământ şi de 

cercetare şi, nu în ultimul rând, cu mediul economic privat, ceea ce a condus la recunoaşterea 

universităţii, atât pe plan naţional cât şi internaţional, ca o instituţie orientată spre performanţă. 

Managementul IOSUD-UAB 

Structurile universitare de conducere din UAB, conform CarteiUAB aprobată de Senat in 

23.11.2016 (http://senat.uab.ro/upload/26_60_carta_uab.pdf), sunt: Senatul universitar, Consiliul de 

Administraţie, consiliile facultăţilor, Consiliul pentru studii universitare de doctorat şi consiliile 

departamentelor.  

Cadrul general privind derularea în condiţii optime a activităţii interne a UAB este stabilit 

prin Regulamentul intern al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia:http://senat.uab.ro/upload/93_1484_05_roi_uab.pdf 

Structurile organizatorice ale instituţiei, atribuţiile fiecăreia şi relaţiile care se stabilesc între 

ele sunt reglementate prin Regulamentul de organizare şi funcţionare  al Universităţii „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia (ROF): http://senat.uab.ro/upload/26_676_rof_uab_2017.pdf 

Senatul UABeste cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii, reprezintă 

comunitatea universitară şi îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare, Cartei 

universitare şi Regulamentului de organizare si functionare a Senatului UAB: 

http://senat.uab.ro/upload/68_922_08_regulament_senat_[proiect_apob_senat_14_dec_2017].pdf 

Consiliul de Administraţie asigură conducerea operativă şi aplică deciziile Senatului 

universitar fiind compus din: rector, prorectori care coordonează diferite domenii de activitate, 

decani, director general administrativ şi reprezentantul studenţilor. 

Rectorul, confirmat în baza Ordinului MEN nr. 5586/22.11.2018, privind desemnarea 

ordonatorului de credite al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi a Ordinului MEN nr. 

5606/28.11.2018, privind exercitarea cu caracter temporar a atribuţiilor specifice funcţiei de 

rector,asigură managementul şi conducerea executivă în baza criteriilor şi indicatorilor de 

http://senat.uab.ro/upload/26_60_carta_uab.pdf
http://senat.uab.ro/upload/93_1484_05_roi_uab.pdf
http://senat.uab.ro/upload/26_676_rof_uab_2017.pdf
http://senat.uab.ro/upload/68_922_08_regulament_senat_%5bproiect_apob_senat_14_dec_2017%5d.pdf
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performanţă managerială asumaţi şi a Contractului de management încheiat cu Senatul UAB 

reprezentat de preşedintele Senatului privind executarea funcţiei de management. 

În cadrul facultăţilor, conducerea operativă este asigurată de decan, prodecani şi directori de 

departamente. 

UAB are mecanisme de control şi de dezvoltare a performanţelor structurilor administrative, 

reprezentate de Biroul Audit Intern şi Biroul Control Financiar Intern. 

În cadrul IOSUD-UAB funcţionează 4 şcoli doctorale, prezentate în continuare în ordinea 

înfiinţării acestora: Şcoala Doctorală de Istorie (SDI/2000), Şcoala Doctorală de Filologie (SDF/2005), 

Şcoala Doctorală de Contabilitate (SDC/2009) şi Şcoala Doctorală de Teologie (SDT/2009). 

În cei 18 ani de funcţionare a studiilor universitare de doctorat la IOSUD-UAB, un număr 

de 254 de titluri de doctor în Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie au fost acordate prin 

OM în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (numit în continuare CSUD) dinIOSUD-

UAB funcţioneazăîn baza Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, a Codului studiilor universitare de 

doctorat (H.G. nr. 134/2016), a Cartei Universităţii şi a Regulamentul instituţional de organizare şi 

desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

Pentru mandatul 2016-2020, CSUD are următoarea componenţă: 

1. Prof. univ. dr. Mihai Gligor, director CSUD 

2. Lector univ. dr. Dan Topor, director SDC 

3. Conf. univ. dr. Valer Moga, director SDI 

4. Prof. univ. dr. Gheorghe Remete, director SDT 

5. Prof. univ. dr. Felix Nicolau, director SDF 

6. Prof. univ. dr. Dumitru Vanca, reprezentantul conducătorilor de doctorat în CSUD 

7. Drd. Claudiu Purdea, reprezentantul doctoranzilor în CSUD 

La 10.12.2018, în IOSUD-UAB se aflau înmatriculaţi un număr de 170 doctoranzi: SDT (49), 

SDI (40), SDF (45), SDC (36) (Grafic 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic 1. Situaţie sintetică a doctoranzilor în stagiula nivelul IOSUD-UAB la 10.12.2018 
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Un procent de 3,5% din numărul total de doctoranzi din IOSUD-UAB în stagiu sunt 

doctoranzi internaţionali.Un procent de 8,8% din numărul total de doctoranzi în stagiu din IOSUD-

UAB sunt cetăţeni români cu domiciliul în străinătate (diaspora). 

 

Conducători de doctorat 2018-2019 (35): SDI (8); SDF (7); SDC (8); SDT (12) 

SDI: Prof. univ. dr. Eva Mârza (asociat), Prof. univ. dr. Cornel-Alexandru Tatay (asociat), Prof. 

univ. dr.  Mihai Gligor (titular UAB), CS. I dr. Marius Rotar (titular UAB), CS. I dr. Remus 

Câmpeanu (asociat – titular Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei 

Române), CS I dr. Andrei Soficaru (asociat - titular Institutul de Antropologie “Francisc Rainer” 

Bucureşti al Academiei Române), Conf. univ. dr. Valer Moga (titular UAB), Conf. univ. dr. Cristian 

Ioan  Popa (titular UAB). 

SDF: Prof. univ. dr. Ion Buzaşi (asociat), Prof. univ. dr. Mircea Braga (asociat), Prof. univ. dr. 

Mircea Popa (asociat), Prof. univ. dr. Maria Ana Tupan (asociat), Prof. univ. dr. Diana Câmpan 

(titular UAB); Prof. univ. dr. Felix Nicolau (asociat – titular Universitatea Tehnică de Construcţii 

Bucureşti); Lect. univ. dr. Paul Nanu (titular UAB). 

SDC: Prof. univ. dr. Vasile Burja (titular UAB), Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu (asociat – titular 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie Târgu-Mureş), Prof. univ. dr. Nicolae 

Todea (asociat), Prof. univ. dr. Adela Socol (titular UAB), Prof. univ. dr. Iuliana Cenar (titular 

UAB), Conf. univ. dr. Raluca Ivan (titular UAB), Conf. univ. dr. Attila Tamás (titular UAB), Lect. 

univ. dr. Dan Topor (titular UAB). 

SDT: Prof. univ. dr. Irineu-Ionel Pop (asociat), Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi (titular UAB), 

Prof. univ. dr. Ioan- Emil Jurcan (titular UAB), Prof. univ. dr. Daniel Munteanu (asociat – titular 

Universitatea din Târgovişte), Prof. univ. dr. Gheorghe Remete (titular UAB), Prof. univ. dr. 

Dumitru Vanca (titular UAB),Prof. univ. dr. Adam Domin (titular UAB), Prof. univ. dr. Marian 

Vîlciu (asociat – titular Universitatea din Târgovişte), Prof. univ. dr. Ştefan Florea (asociat – titular 

Universitatea din Târgovişte), Prof. univ. dr. Nicu Dumitraşcu (titular Universitatea din Oradea), 

Conf. univ. dr. Jan Nicolae (titular UAB), Conf. univ. dr. Florin Dobrei (asociat – titular 

Universitatea “Eftimie Murgu”, Reşiţa). 

Un procent de 62,8% dintre conducătorii de doctorat din IOSUD-UAB îndeplinesc 

standardele CNATDCU în vigoare. 
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RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ  
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Domeniul de studii universitare de doctorat: Istorie 

Tipul evaluării: evaluare periodică 

Datele cuprinse în prezentul raport sunt complete, corecte și conforme cu principiile eticii 

universitare.  

Persoană de contact: conf. Univ. Dr. Valer Moga 

Directorul Şcolii Doctorale de Istorie (SDI) 

 

 

Aprobat CSDI 18.03.2019 

Aprobat CSUD 19.03.2019 

Aprobat Senat 27.03.2019 

 

 

  

     

Director CSUD              Director SDI         Decan FIF 

Prof. univ. dr. Mihai Gligor   Conf. univ. dr. Valer Moga         Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu 

  

                                   

 

Alba Iulia, 2019 
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Preambul 
SCOPUL  

Prezentul raport a fost elaborat în vederea evaluării periodice a calităţii Şcolii Doctorale de 

Istorie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în conformitate cu dispoziţiile 

OM 3200/21.02.2019 şi vizează principalele activităţi didactice, de cercetare şi manageriale. Astfel, 

prezentul Raport a urmărit modul în care este implementată şi respectată legislaţia naţională în 

domeniu, regulamentele şi procedurile proprii, calitatea corpului didactic şi a studenţilor-doctoranzi, 

prin stabilirea nivelului de vizibilitate ori a prestigiului profesional de care se bucură aceştia în 

comunitatea academică, în funcţie de misiunea şi obiectivele declarate. 

PRINCIPALELE OBIECTIVE  

Raportul de autoevaluare al SDI a fost realizat urmărindu-se criteriile, standardele şi 

indicatorii de performanaţă aşa cum au fost definiţi în Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 

3200/21.02.2019, privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a 

ansamblului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă. În procesul de evaluare, au fost luate în 

considerare documentele şi procesele derulate în SDI în perioada 2014-2018 pentru următoarele 

aspecte: 

1. Capacitatea instituţională (IOSUD şi SDI) 

2. Procesul de învăţământ şi conţinutul acestuia (IOSUD şi SDI) 

3. Personalului didactic (SDI) 

4. Studenţii-doctoranzi (SDI) 

5. Cercetarea ştiinţifică (SDI) 

6. Baza materială (IOSUD şi SDI) 

7. Managementul calităţii (IOSUD şi SDI) 

COMISIA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMULUI DE DOCTORAT 

Conf. univ. dr. Valer Moga, director SDI 

prof. univ. dr. Mihai Gligor, cadru didactic, director CSUD 

stud. drd.  Claudiu Purdea, reprezentantul doctoranzilor în CSDI, CSUD şi Senatul UAB 

ABREVIERI UTILIZATE 

CA - Consiliul de administraţie 

CNATDCU - Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 

CSDI - Consiliul Şcolii Doctorale de Istorie 

CSUD - Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat 

FIF – Facultatea de Istorie şi Filologie 

IOSUD - Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 

MEN - Ministerul Educaţiei Naţionale  

SDI - Şcoala Doctorală de Istorie 

UAB - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
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A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ 

Cadrul juridic de organizare şi de funcţionare a domeniului de 
doctorat 

Domeniul Istorie a fost recunoscut ca domeniu în care pot fi organizate studii universitare 

de doctorat prin OMEN nr. 4212/20.07.2000 (Anexa SDI_A.1.1.1.): 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=19&l=ro 

Domeniul de doctorat Istorie este organizat şi funcţionează în cadrul Şcolii Doctorale de 

Istorie(numită în continuare SDI),parte a Facultăţii de Istorie şi Filologie.În cei 18 ani de 

funcţionare, un număr de 96 de titluri de doctor în Istorie au fost acordate prin OM în cadrul SDI. 

 Programul de doctorat Istorie, din cadrul SDI, are ca obiectiv strategic promovarea 

cercetării fundamentale şi aplicative de înaltă calitate, vizibile pe plan internaţional. 

Consiliul SDI are următoarea componenţă: 

1. Conf. univ. dr. Valer Moga, director (UAB) 

2. Prof. univ. dr. Eva Maria Mârza (UAB) 

3. CS I Dr. Alexander Rubel (Institutul de Arheologie Iaşi, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi) 

4. Prof. univ. dr. Sorin Radu (Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu) 

5. Drd. Claudiu Purdea 

A.1.1. Criterii cu privire la activitatea de cercetare ştiinţifică 

A.1.1.1.1. În cadrul domeniului de doctorat Istorie, la IOSUD-UAB funcţionează în prezent 

opt conducători de doctorat: 

1. Prof. univ. dr. Eva Mârza (asociat); 

2. Prof. univ. dr. Cornel Alexandru Tatay Baltă (asociat); 

3. Prof. univ. dr. Mihai Gligor (titular UAB); 

4. CS I dr. Marius Rotar (titular UAB); 

5. CS I dr. Remus Câmpeanu (asociat, titular la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-

Napoca al Academiei Române); 

6. CS I dr. Andrei Soficaru (asociat, titular la Institutul de Antropologie „Francisc Rainer” din 

Bucureşti al Academiei Române); 

7. Conf. univ. dr. Valer Moga (titular UAB); 

8. Conf. univ. dr. Cristian Ioan Popa (titular UAB). 

OM cu acordarea calităţii de conducător de doctorat/abilitării se regăsesc în Anexa 

SDI_A.1.1.1.1. CV-urile şi activitatea ştiinţifică a conducătorilor de doctorat, se regăsesc în Anexa 

SDI_A.1.1.1.1.a, precum şi postate on-line pe pagina web 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=20&l=ro 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=19&l=ro
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=19&l=ro
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=20&l=ro
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A.1.1.1.2.Îndeplinirea standardelor CNATDCU de către conducătorii de doctorat, conform 

Anexei 31, comisia Istorie şi Studii culturale 

 În cadrul domeniului de doctorat Istorie îşi desfăşoară activitatea opt conducători de 

doctorat, din care 5 conducători îndeplinesc standardele minimale CNATDCU aflate în vigoare la 

momentul evaluării: CS I Dr. Marius Rotar, CS I Dr. Remus Câmpeanu, Prof. univ. dr. Cornel Tatai 

Baltă, Prof. univ. dr. Eva Mârza, Prof. univ. dr. Mihai Gligor. 

Fişele privind îndeplinirea sau neîndeplinirea acestor standarde se regăsesc în 

AnexaSDI_A.1.1.1.2. 

 Colegul nostru Conf. univ. dr. Daniel Dumitran (directorul Departamentului de Istorie, 

Arheologie şi Muzeologie) îndeplineşte standardele de abilitare şi a demarat procedurile de 

abilitare, prin transmiterea dosarului la CNATDCU şi postarea pe site a documentelor solicitate în 

această etapă (http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=49&l=ro). În şedinta Consiliului 

General CNATDCU din 25 februarie 2019, a fost aprobată componenţa comisiei de abilitare, 

susţinerea publică a tezei de abilitare urmând a avea loc în data de 24 aprilie a.c. 

Toţi conducătorii de doctorat din SDI continuă să fie activi în plan ştiinţific, îndeplinind cel 

puţin 20% din punctajul solicitat prin standardele minimale CNATDCU în vigoare la data evaluării, 

pe baza rezultatelor ştiinţifice din ultimii cinci ani. Astfel, punctajul fiecăruia este mai mare de 400 

puncte, conform OM 6129/2016 ( a se vedea AnexaSDI_A.1.1.1.2). 

A.1.2. Activitatea ştiinţifică a conducătorilor de doctorat 

A.1.2.1.1.Sinteza lucrărilor ştiinţifice publicate în reviste BDI recunoscute de Comisia 

CNATDCU de Istorie şi Studii Culturale ale celor opt conducători de doctorat din domeniul Istorie, 

pentru perioada 2014 - 2018 se regăseşte în tabelul de mai jos: 

 

 Domeniul 

Istorie 

(Comisia 31) 

2014 2015 2016 2017 2018 

13 15 13 14 15 

TOTAL 70 

 

Lista completă a lucrărilor ştiinţifice publicate în reviste BDI pentru intervalul 2014-2018 

este inclusă în Anexa A.1.2.1.1. 

  

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=49&l=ro
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Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie (DIAM), unde îşi desfăşoară activitatea 

majoritatea membrilor SDI, editează revista bianuală Anales Universitatis Apulensis. Series 

Historica (AUASH), acreditată CNCS B şi indexată în următoarele BDI: 

Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=13907055000), 

CEEOL (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=748), 

EBSCO (https://www.ebscohost.com/titleLists/30h-subject.pdf), 

ErihPlus (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=483192). 

Dintre volumele editate de conducătorii de doctorat din SDI în perioada 2014 -2018, 

menţionăm: 18/II (2014) – Archaeothanatology: an Interdisciplinary Approach on Death from 

Prehistory to the Middle Age, Ed. Mihai Gligor; 19/I (2015) – Frontierele Europei Central-

Estice. Între geografia politică şi mitologia naţională (sec. XIX-XX), Ed. Valer Moga şi Sorin 

Arhire; 19/II (2015) - Places of Memory: Cemeteries and Funerary Practices throughout the 

Time, Ed. Daniel Dumitran and Marius Rotar; 20/I (2016) - Corruption and Anticorruption in 

Historical Perspective (from the Middle Ages to Modern Age), Ed. Cosmin Popa-Gorjanu and 

Remus Câmpeanu; 20/II (2016) – The Carpathian Basin and the Northern Balkans between 

3500 and 2500 BC: Common Aspects and Regional Differences, Ed. Cristian Ioan Popa; 22/I 

(2018) – Archaeology of Women: Mortuary Practices and Bioarchaeological Reconstruction , 

Ed. Mihai Gligor and Andrei Soficaru 

(vezi Anexa A.1.2.1.1 şihttp://diam.uab.ro/index.php?s=2&p=4). 

A.1.2.1.2.Cel puţin 50% dintre conducătorii de doctorat din domeniul supus evaluării 

prezintă minimum 5 publicaţii indexate Scopus, Google Scholar, Web of Science sau ERIH în 

reviste cu factor de impact sau alte realizări, cu semnificaţie relevantă pentru domeniul respectiv. 

Conducătorii de doctorat au vizibilitate naţională şi internaţională, constând în: număr de citări 

(Web of Science, Scopus, Google Scholar); calitatea de membru în asociaţiile profesionale şi/sau în 

board-urile acestora; calitatea de membru în board-urile revistelor naţionale sau internaţionale 

cotate în bazele de date internaţionale.  

Pentru a ilustra cerinţele acestui criteriu, au fost selectaţi CS I Dr. Andrei Soficaru, CS I 

Dr. Marius Rotar, Prof. univ. dr. Eva Mârza şi Prof. univ. dr. Mihai Gligor (vezi Anexa 

SDI_A.1.2.1.2.)  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=13907055000
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=748
https://www.ebscohost.com/titleLists/30h-subject.pdf
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=483192
http://diam.uab.ro/index.php?s=2&p=4
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A.1.3. Calitatea tezelor de doctorat 

Studenţii doctoranzi 

În prezent, la SDIsunt înmatriculaţi 40 de doctoranzi, dintre care 29 sunt în stagiu, iar 11 în 

prelungiri. 

 

Situaţia studenţilor doctoranzi din domeniul Istorie aflaţi în diverse stadii de pregătire 

doctorală este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr.crt. Anul de studiu Nr.doctoranzi 

(buget + taxă) 

1. I 12 (4 Subv.-2B; 2 Diasp. -2B; 6 Taxă) 

2. II 8 (4 Subv.-2B, 2 Diasp. -1B, 2 Taxă) 

3. III 9 (4 Subv.-2B, 2 Diasp.-0B, 3 Taxă) 

4. IV 3 

5. V 5 

6. VI 2 

7. VII 1 

 Total  40 

 

În anul universitar 2018-2019, la 15 martie 2019, fiecare dintre conducătorii de doctorat din 

SDI coordonează concomitent mai puţin de 8-12 studenţi doctoranzi, aflaţi în perioada studiilor 

universitare de doctorat şi de 15 doctoranzi în total: Prof. Dr. Eva Mârza (5), Prof. Dr. Cornel Tatai 

Baltă (6), Prof. Dr. Mihai Gligor (6), CS I Dr. Marius Rotar (5), CS I Dr. Remus Câmpeanu (6), CS 

I Dr. Andrei Soficaru (2), Conf. Dr. Cristian Popa (4), Conf. Dr. Valer Moga (4). Pentru situaţia 

detaliată, a se vedea Anexa SDI_A.1.3.1.0. 

A.1.3.1.Tezele de doctorat şi calitatea lor 

În intervalul 1 octombrie 2013-31 decembrie 2018, au fost validate de CNATDCU 28 

teze de doctorat şi confirmate cu OM un număr de 28 titluri de doctor (Anexa 

SDI_A.1.3.1.1.)  

Distribuţia lor pe conducători ştiinţifici se prezintă după cum urmează: prof. univ. dr. Eva 

Mârza (9), prof. univ. dr. Iacob Mârza (6), prof. univ. dr. Cornel Alexandru Tatay (4), prof. 

univ. Florin Stănescu (3), prof. univ. dr. Florin Draşovean (2), prof. univ. dr. Mihai Gligor (2), 

CS I dr. Marius Rotar (2). În acest interval, CNATDCU a trimis doar o singură teză spre 

refacere, care de altfel, nu a fost validată nici la a doua evaluare.  

La SDI-UAB nu a existat nicio teză cu plagiat dovedit. Toate tezele sunt verificate cu 

softul antiplagiat, dovezi privind rapoartele de similitudini se pot găsi în Anexa 

SDI_B.1.2.6. 
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A.1.3.1.2.Lucrări publicate având autori/coautori doctoranzi în ultimii 5 ani 

Cei 28 doctoranzi cu teza validată de către CNATDCU şi cu titlul de doctor confirmat prin 

OM în intervalul 1 octombrie 2013-31 decembrie 2018, au publicat un număr de 213 articole 

ştiinţifice (Vezi Anexa SDI_ A.1.3.1.2.).  

Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie (DIAM) editează anuarul Buletinul 

Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti (BCŞS), ajuns la numărul 24 

(http://diam.uab.ro/index.php?s=8&p=47), indexat din 2015 in BDI CEEOL 

(https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1915). De-a lungul anilor, în BCŞS au publicat 

numeroşi doctoranzi de la Şcolile Doctorale cu domeniul Istorie din toata ţara. 

A.1.3.1.3.Numărul de conferinţe la care doctoranzii au participat cu lucrări, având calitatea   

de autori/coautori în ultimii 5 ani. 

Cei 28 doctoranzi cu teza validată de către CNATDCU şi cu titlul de doctor confirmat prin 

OM în intervalul 1 octombrie 2013-31 decembrie 2018, au susţinut un număr de 195 lucrări la 

conferinţe, în calitate de autori/coautori (Vezi Anexa SDI_A.1.3.1.3).  

Departamentul de Istorie, Arheologie si Muzeologie (DIAM) organizează din anul 1993 

Conferinţa Naţională a Studenţilor şi Doctoranzilor. Istorie – Arheologie – Muzeologie – 

Istoria Artei – Patrimoniu, ajunsă la ediţia cu numărul 26 

(http://diam.uab.ro/index.php?s=3&p=89). 

A.1.3.1.4.Numărul de stagii ale doctoranzilor în alte universităţi, din ţară sau din străinătate 

Un număr de 3 doctoranzi au efectuat stagii de mobilitate ERASMUS la universităţi 

partenere în ultimii 5 ani (vezi Anexa SDI_A.1.3.1.4.). 

A.1.3.1.5. O preocupare constantă în IOSUD-UAB este legată de asigurarea resurselor 

financiare pentru doctoranzi, astfel încât cercetarea doctorală să se finalizeze cu teze de calitate.  

Astfel, prin decizia CA a UAB din 05.07.2017, a fost alocat un grant anual în valoare de 

4000 lei pentru doctoranzii care beneficiază de subvenţie pentru a deconta cheltuieli de formare 

profesională (participarea la conferinţe, stagii în străinătate, publicare de articole de specialitate 

sau realizarea de studii şi analize de laborator şi/sau teren). Merită remarcat aici faptul că în 

perioada 2017-2018, un număr de 7 doctoranzi au utilizat grantul de cercetare pentru realizarea de 

analize C14 la Laboratorul din Poznan (Polonia), în valoare de 5.240,73 Euro (vezi Anexa SDI_ 

A.1.3.1.5.) 

 

 

 

 

http://diam.uab.ro/index.php?s=8&p=47
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1915
http://diam.uab.ro/index.php?s=3&p=89
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A.1.4. Contracte de cercetare ştiinţifică 

 Cercetarea ştiinţifică în domeniul Istorie are o tradiţie considerabilǎ în cadrul IOSUD-UAB. 

În prezent, cercetarea conducătorilor de doctorat se concentrează pe domeniile de interes Preistorie 

şi Istorie antică, Antropologie istorică, Istorie modernă, Istoria secolului XX. În mod particular 

direcţiile principale de cercetare ale conducătorilor de doctorat sunt: arheologie socială şi funerară; 

arheometrie; arheologia neoliticului, eneoliticului si epocii metalelor; landscape archeology; istoria 

cărţii; istoria artei; antropologie istorică; istorie culturală şi socială (Istoria Bisericii şi Istoria 

elitelor). 

A.1.4.1.1.Pentru ultimii 10 ani, membrii SDI au activat în 10 contracte de cercetare 

ştiinţifică, dintre care în 5 au avut calitatea de directori de proiect. Lista contractelor de cercetare 

ştiinţifică din perioada 2008-2018 se regăseste în Anexa SDI_A.1.4.1.1.  

` A.1.4.1.2. Lista studenţilor-doctoranzi care au participat în echipele de implementare a 

proiectelor de cercetare ştiinţifică din ultimii 10 ani se regăseşte în Anexa SDI_A.1.4.1.2. 

În cadrul proiectului de cercetare POSDRU „Bursele doctorale, premiză pentru creşterea 

competitivităţii şi competenţelor în cercetarea ştiinţifică”, Nr. de identificare al contractului: 

POSDRU/88/1.5./S/63269, în anul 2011, un număr de 3 doctoranzi de la SDI au obţinut burse de 

cercetare. În cadrul proiectului de cercetare Pregătire doctorală de excelenţă pentru societatea 

cunoaşterii - PREDEX, POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/77497 (2010-2014), un număr de 5 

doctoranzi de la SDI au obţinut burse de cercetare. În cadrul proiectului de cercetare Doctorat 

european de calitate – Eurodoc (POSDRU/187/1.5/S/155450), în anul 2015-2016, un număr de 10 

doctoranzi de la SDI au obţinut burse de cercetare. 

Drd. Alina Binţinţan a fost membru al proiectului UEFISCDI From Inhumation to 

Cremation in Romanian Neolithic and Eneolithic. New Archaeological Evidence, Burial Practices, 

and Osteological Approach, PN-II-RU-TE-2012-3-0461 (2013-2016), director proiect, Prof. Dr. 

Mihai Gligor: http://diam.uab.ro/index.php?s=10&p=57(Anexa SDI_A.1.4.1.2.). 

A.1.5. Infrastructura de cercetare 

A.1.5.1.IOSUD/Şcolile doctorale deţin o infrastructură de cercetare care să susţină derularea 

activităţilor specifice studiilor universitare de doctorat. 

A.1.5.1.1.Spaţii şi dotarea materială a IOSUD 

Biblioteca 

IOSUD-UAB asigură în mod gratuit, prin intermediul bibliotecilor sale, atât în format clasic, 

cât şi electronic, resursele de învăţare (manuale, tratate, referinţe bibliografice, antologii etc.) pentru 

fiecare program de studii organizat, indiferent de nivel (licenţă, master, doctorat). Biblioteca UAB 

http://diam.uab.ro/index.php?s=10&p=57
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dispune, pe lângă accesul electronic, de un număr corespunzător de volume din ţară şi străinătate şi 

de abonamente la principalele reviste de specialitate din ţară şi străinătate pentru fiecare disciplină 

care defineşte un program de studii (http://library.uab.ro/). 

BibliotecaUAB dispune de un fond de carte propriu (peste 100.000 volume), corespunzător 

domeniului Istorie şi de o reţea de calculatoare conectate la Internet. Biblioteca este organizată, din 

punct de vedere administrativ pe două servicii, fiind deservită de personal de specialitate în baza 

Regulamentului de funcţionare şi 

organizarehttp://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=7&l=ro#%20REGULAMENTUL%20DE

%20ORGANIZARE%20SI%20FUNCTIONARE.Bibliotecaasigură un număr suficient de 

publicaţii şi periodice româneşti şi străine, corespunzător misiunii asumate la nivelul întregii 

universităţi şi al programelor sale de studii. 

Biblioteca UAB are în structură în prezent săli de lectură organizate cu acces liber la raft, un 

serviciu de împrumut, o sala multimedia cu 50 calculatoare conectate la Internet, aflate în unitatea 

centrală si dispune de un fond de carte corespunzător disciplinelor prevăzute în programele 

curriculare, pe cicluri de studii universitare (licenţă, masterat, doctorat), (a se vedea Anexa 

SDI_A.1.5.1.1.). 

Biblioteca asigură acces la baze de date bibliografice cu conţinut full-text, bibliometrice şi 

statistice cu acces local sau online în funcţie de specificul platformei: Jstor, Thomson Reuters, 

Cambridge Journals, SpringerLink, precum şi la alte resurse electronice cu reviste ştiinţifice, resurse 

disponibile prin intermediul Asociaţiei  Anelis Plus în cadrul Proiectului Acces Naţional Electronic 

la Literatura Ştiinţifică pentru Susţinerea Sistemului de Cercetare şi Educaţie din România - Anelis 

Plus 2020: Elsevier ScienceDirect Freedom Collection, ProQuest Central, Emerald Management 

Xtra, Clarivate Analytics (Thomson ISI). 

http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=18&l=ro(vezi Anexa SDI_A.1.5.1.1.). 

 A.1.5.1.2Gradul de înnoire a infrastructurii de cercetare în ultimii 5 ani 

În perioada 2013-2016 s-a desfăşurat proiectul de cercetareCNCS UEFISCDI - PN-II-RU-

TE-2012-3-0461 From Inhumation to Cremation in Romanian Neolithic and Eneolithic. New 

Archaeological Evidence, Burial Practices, and Osteological Approach (director proiect Mihai 

Gligor), prin care s-au achiziţionat echipamente pentru Muzeul universitar, Laboratorul de 

Osteoarheologie şi Laboratorul de restaurare ceramică (vezi Anexa SDI_A.1.5.1.2). 

A.1.5.2Acorduri de parteneriat pentru cercetarea ştiinţifică în care sunt implicaţi doctoranzi 

 Lista acordurilor de parteneriat se regăseste în AnexaSDI_A.1.5.2.1.  

 A.1.5.3. Laboratoare/centre/institute de cercetare au regulamente de functionare care prevăd 

accesul doctoranzilor 

 

http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=7&l=ro#%20REGULAMENTUL%20DE%20ORGANIZARE%20SI%20FUNCTIONARE
http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=7&l=ro#%20REGULAMENTUL%20DE%20ORGANIZARE%20SI%20FUNCTIONARE
http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=18&l=ro
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A.1.5.3.1.Lista laboratoarelor din domeniu/centrelor/institutelor în care au acces doctoranzii 

1.Institutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul” a luat naştere prin transformarea Bazei 

de Cercetare cu Utilizatori Multipli (BCUM), care a fost înfiinţată în urma câştigării unui grant cu 

Banca Mondială.  

În perioada 2001-2003, B.C.U.M. s-a format ca o structură de cercetare, având ca scop 

dezvoltarea unui sistem de pregătire, teoretică şi practică, a specialiştilor în domeniul arheologiei, al 

conservării şi restaurării materialelor şi siturilor arheologice, începând cu pregătirea de specialitate 

a studenţilor şi continuând cu cea de specializare postuniversitară (masterat, doctorat) şi 

postdoctorală. După încheierea grantului, B.C.U.M.-ul s-a transformat într-un Institut de Arheologie 

Sistemică (I.A.S.), care ulterior, în 2004, a fost acreditat de către M.E.C. şi C.N.C.S.I.S., prin 

Certificatul nr. 20/CC-C. 

Prin activitatea desfăşurată în prezent se doreşte extinderea serviciilor academice şi 

antreprenoriale (către terţi) oferite de I.A.S. şi implicit, a contribuţiei Institutului la dezvoltarea 

cercetării ştiinţifice în Universitate. 

Pentru descrierea structurii, a activităţilor şi dotările IAS, a se vedea AnexaSDI_A.1.5.3.1. 

 

2. Centrul de Studii Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu” (CSIPIM) 

A fostînfiinţat prin ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 5541/02.12.1997, este 

format din personal de cercetare propriu şi  functioneaza ca unitate de cercetare stabilă şi autonomă, 

fără personalitate juridică, în cadrul Departamentului de Istorie, Arheologie şi Muzeologie al 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. A fost acreditat ca Centru de Excelenţă în 

Cercetarea Ştiinţifică (CNCS,  mai 2004). 

Pentru descrierea structurii, a activităţilor şi direcţiilor de cercetare a CSIPIM, a se vedea 

AnexaSDI_A.1.5.3.1. 

 

3.Muzeul Universitar 

Doctoranzii SDI au acces la facilităţile oferite de Muzeul Universitar al UAB, care 

găzduieste Colecţia Publica Universitare cu profil general arheologie, acreditat prin hotărârea nr. 

4491/27.11.2012 a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor: 

http://diam.uab.ro/index.php?s=7&p=48(AnexaSDI_A.1.5.3.1). 

 

 

 

 

 

http://diam.uab.ro/index.php?s=7&p=48


Page 18 of 100 

 

B. EFICACITATEA INSTITUŢIONALĂ 

B.1. Numărul, calitatea şi diversitatea candidaţilor la studii universitare de 
doctorat 

B.1.1. Standardele impuse de IOSUD-UAB pentru admiterea la studii 
universitare de doctorat 

B.1.1.1.Raportul dintr enumărul absolvenţilor la nivel de masterat şi numărul de candidaţi 

admişi la studii doctorale în ultimii 5 ani 

 

Admitere 2013-2014 (11 doctoranzi înmatriculaţi), 2014-2015 (12 doctoranzi înmatriculaţi), 

2015-2016 (10 doctoranzi înmatriculaţi), 2016-2017 (10 doctoranzi înmatriculaţi), 2017-2018 (8 

doctoranzi înmatriculaţi), 2018-2019 (12 doctoranzi înmatriculaţi) 

Absolvenţi cu diploma de master la domeniul Istorie: 2012-2014 (18), 2013-2015 (17), 

2014-2016 (14), 2015-2017 (17), 2016-2018 (20). 

Astfel, raportul dintre numărul absolvenţilor la nivel de masterat şi numărul de candidaţi 

admişi la studii doctorale în ultimii 5 ani se prezintă în felul următor: 2014 (1,5); 2015 (1,7); 2016 

(1,4); 2017 (2,125); 2018 (1,66). O medie a acestui raport pentru ultimii 5 ani este 1,677. 

O situaţie detaliată a numărului de doctoranzi admisi şi a absolvenţilor cu diploma de master 

se regăseşte la Anexa SDI_B.1.1.1.  

B.1.2.2.Rata de renunţare / abandon  a studenţilor doctoranzi la 2 ani de la admitere nu 

depăşeşte 30%. 

Conform statisticilor realizate la nivelul SDI, rata de renunţare/abandon a studenţilor 

doctoranzi la 2 ani de la admitere este 12,3% (medie), la nivelul perioadei analizate, astfel: 27,27% 

(2013-2015), 8,33% (2014-2016), 30% (2015-2017), 8,33% (2016-2018), 0% (2017-2019), 0% 

(2018-2020). În concluzie, rata de abandon se situează cu mult sub nivelul de referinţă de 30% 

solicitat de standardele ARACIS (A se vedea anexa SDI_B.1.2.2.). 

B.1.2.3.Şcolile doctorale au mecanisme prin care se asigură că programul de pregătire prin 

studii universitare de doctorat conduce la formarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor pentru 

cercetarea ştiinţifică. 

Programul de pregătire bazat pe studii avansate a studenţilor-doctoranzi din cadrul SDI 

echivalează cu o perioadă de 14 săptămâni de activitate didactică, maxim 2 de ore şi un număr de 

30 de credite. Programul se derulează pe durata semestrului I al primului an de studii doctorale. 

Planul de învăţământ include discipline relevante pentru asigurarea formării competenţelor, 

abilităţilor şi aptitudinilor pentru cercetarea ştiinţifică în domeniul Istorie. Astfel, în Programul de 

pregătire bazat pe studii universitare avansate, sunt incluse 4 discipline, dintre care minim 3 fac 

parte din categoria celor fundamentale şi 1 dintre disciplinele de specialitate/opţionale. Alegerea 
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cursurilor de specialitate din cadrul programului individual de cercetare ştiinţifică se face de către 

studentul doctorand cu consultarea conducătorului de doctorat. Se adaugă, începând cu anul 

universitar 2018-2019 disciplina „Metodologia cercetării ştiinţifice în domeniul Istorie. Etica şi 

integritate academică”.  

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate aferente SDI este susţinut de 

cadre didactice sau cercetători care au calitatea de conducător de doctorat / abilitat, profesor / CS I 

sau conferenţiar universitar / CS II cu expertiză probată în domeniul disciplinelor predate.  

Pentru a li se asigura studenţilor-doctoranzi accesul la cel mai noi date şi metode privind cercetările 

arheologice interdisciplinare, în anul universitar 2018-2019, dr. Laura Dietrich, cercetătoare la 

Institutul German de Arheologie din Berlin, a predat disciplina Archeology of Food.   

Dovezi privind cadrele didactice şi cercetătorii care au predat cursuri în sem. I al anului 

universitar 2018-2019 se regăsesc în AnexaSDI_B.1.2.3. 

Conţinutul Planurilor de învăţământ  derulate în cadrul SDI în perioada 2013-2019 poate fi 

consultat la adresa web: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=21&l=ro. Planurile de 

învăţământ  derulate la SDI în perioada 2013-2019 se regăsesc şi în AnexaSDI_B.1.2.3. 

 Disciplinele propuse de SDI au precizate în fişa disciplinei competenţele profesionale şi 

transversale.  

Statul de funcţii al SDI şi al DIAM include toate activităţile specifice ale conducătorilor de 

doctorat (AnexaSDI_B.1.2.3.). 

B.1.2.4.Există, pentru fiecare doctorand, un program de pregătire stabilit, dezvoltat, 

monitorizat şi finalizat/în curs de finalizare. 

În Planul studiilor Universitare de doctorat - anexa la Contractul de studii universitare de 

doctorat - este menţionat Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (care include 

disciplinele parcurse şi notele obţinute  de doctorand) şi Programul individual de cercetare 

ştiinţifică, PCS (care include titlurile celor 3 rapoarte de progres anual şi data susţinerii). Pentru 

susţinerea raportului de progres anual, doctoranzii parcurg etapele prevăzute de PO 22.002/2017. 

Procesul verbal redactat şi semnat de conducătorul de doctorat şi de membrii  comisiei de 

îndrumare după susţinerea raportului anual precizează punctele tari şi punctele slabe ale raportului 

şi se formulează observaţii şi recomandări pentru îmbunătăţirea cercetării doctorale. O procedură 

asemănătoare se aplică şi în cazul presusţinerii tezei de doctorat în faţa comisiei de îndrumare, când 

în procesul verbal se menţionează calificativul Admis/Respins în urma evaluării tezei înaintea 

susţinerii publice.  

Lunar, doctoranzii au obligaţia de a completa Fişa de activitate zilnică(FAZ), în care sunt 

menţionate activităţile derulate de doctorand în legătura cu implementarea programului de cercetare 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=21&l=ro
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doctorală. În acest fel, conducătorul de doctorat, care contrasemnează FAZ-ul, monitorizează 

îndeaproape parcursul academic al doctorandului (A se vedea şi anexa SDI_B.1.2.4.).  

B.1.2.5. Programul de studii universitare de doctorat cuprinde însuşirea criteriilor eticii în 

cercetare 

În planul de învăţământ al SDI (2018-2019) este prevăzută disciplina SDI 104 „Metodologia 

cercetării ştiinţifice în domeniul Istorie. Etica şi integritate academică”: 

http://doctorate.uab.ro/upload/21_1654_fd_sdi_metodologia_cercetarii_stiintifice_in_domeniul_isto

rie.pdf  (A se vedea şi anexa SDI_B.1.2.5.) 

B.1.2.6.Existenţa şi utilizarea unui program informatic şi dovezi ale utilizării sale pentru 

verificarea procentului de similitudine în toate tezele de doctorat. 

UAB, în calitate de IOSUD, utilizează - în vederea asigurării originalităţii produselor 

ştiinţifice ale doctoranzilor - serviciul Sistemantiplagiat.ro. Acest sistem se aplică din anul 2012. 

Utilizarea de către UAB, în continuare, în anul universitar 2018/2019, este reglementată prin 

contractul semnat la 26 sept. 2018 cu firma furnizoare, Plagiat – Sistem Antiplagiat prin Internet 

SRL, Bucureşti, act prezentat în anexă. Sistemul operează cu mai mulţi coeficienţi, cel mai 

important în detectarea preluărilor ilicite fiind Coeficientul de similitudine 2, care operează cu fraze 

de 25 de cuvinte sau mai lungi.  

Există şi o procedură operaţională (SEAQ_PO_IOSUD-UAB_08) prin care se 

implementează generarea şi analiza raportului de similitudine. Conducătorul de doctorat are 

obligaţia de a redacta rezoluţia cu privire la raportul de similitudini, parte a dosarului de doctorat 

care se încarcă în platforma CNADTCU după susţinerea publică a tezei. 

Pentru dovezi privind utilizarea programului antiplagiat a se vedea AnexaSDI_B.1.2.6. 

B.1.2.7.Pe întreaga durată a stagiului de pregătire doctorală, studenţii doctoranzi din 

domeniu beneficiază de sprijinul comisiilor de îndrumare, complementar celui oferit de către 

conducătorul ştiinţific de doctorat. Comisiile sunt oficializate în documentele care vizează 

cuantificarea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor doctoranzi. 

Fiecare conducător de doctorat din SDI numeşte la începutul anului universitar comisia de 

îndrumare, formată din 3 specialişti (conducători de doctorat din SDI, cadre didactice şi cercetători 

din UAB sau alte Universităţi, muzee sau institute din ţară), pentru fiecare doctorand în parte. 

Comisia se avizează în CSUD şi se aprobă de Senatul UAB. 

La susţinerea fiecărui raport de progres anual, se completează un proces verbal, unde 

sugestiile, observaţiile şi recomandările pentru doctorand sunt asumate de întreaga comisie de 

îndrumare. 

Pentru dovezi privind componenţa comisiilor de îndrumare şi procesele-verbale întocmite la 

susţinerea rapoartelor anuale, a se vedea AnexaSDI_B.1.2.7. 

http://doctorate.uab.ro/upload/21_1654_fd_sdi_metodologia_cercetarii_stiintifice_in_domeniul_istorie.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/21_1654_fd_sdi_metodologia_cercetarii_stiintifice_in_domeniul_istorie.pdf
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C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

C.1. Existenţa şi derularea periodică a sistemului de asigurare internă a 
calităţii 

C.1.1. Există cadrul instituţional şi se aplică o procedură pentru 
monitorizarea asigurării interne a calităţii, precum şi politici de 
asigurare internă a calităţii relevante. 

*C.1.1.1.IOSUD a dezvoltat şi aplică periodic o procedură de evaluare şi monitorizare 

internă a evoluţiei şcolilor doctorale.  

În şedinta Senatului UAB din 01.07.2016 a fost aprobată Metodologia de autoevaluare a activităţii 

IOSUD-UAB: http://doctorate.uab.ro/upload/38_1665_metodologie_autoevaluare_iosud.pdf  

(a) activitatea ştiinţifică a conducătorilor de doctorat;  

În baza Procedurii Operaţionale PO_IOSUD_07 fiecare conducător de doctorat are obligaţia 

de a completa anual un Raport de autoevaluare pe anul anterior, din care să rezulte următoarele 

informaţii:  

1. Îndeplinirea standardului minimal anual de performanţă, în conformitate cu metodologia de 

evaluare periodică a calităţii personalului didactic şi de cercetare din UAB (M-CD-2/aprobat 

Senat UAB din 14.12.2017) [25p]; 

2.  Activitatea ştiinţifică din ultimii cinci ani a conducătorului de doctorat raportată la 

standardele CNATDCU în vigoare însumează cel puţin 25% din punctajul solicitat pentru 

abilitare [25p pentru îndeplinirea acestui standard, 0 dacă standardul nu este îndeplinit]; 

3. Activitatea de cercetare ştiinţifică a doctoranzilor din anul anterior la care este coordonator, 

conform standardelor CNATDCU [3p-articol; 1p-lucrare susţinută la conferinţă]; 

4. Scorul CNATDCU la zi pentru fiecare conducător de doctorat  

[Depăşirea cu câte 5% a standardelor specifice se bonifică cu câte 10p]; 

5. Nr. teze validate de CNATDCU în anul anterior [10p/teza]; 

6. Numărul tezelor de doctorat coordonate în cotutelă naţională/internaţională [5p/10p]; 

7. Numărul tezelor de doctorat coordonate redactate într-o limbă de circulaţie internaţională 

[5p/teza]; 

8. Nr. doctoranzi exmatriculaţi la care a fost coordonator în anul anterior [-3p/doctorand]; 

 

Directorul SDI verifică corectitudinea întocmirii rapoartelor de autoevaluare şi elaborează 

un document centralizator, care include toate aceste informaţii, avizat ulterior de Directorul CSUD. 

Rapoartele de autoevaluare sunt aprobate în şedinţa CSUD din luna aprilie a fiecărui an. Pentru 

dovezi privind derularea procesului de evaluare, a se vedea Anexa SDI_C.1.1.1. 

(b) infrastructura şi logistica necesare desfăşurării activităţii de cercetare. A se vedea 

conţinutul anexelor SDI_A.1.5.1.1, A.1.5.1.3, A.1.5.3.1. 

(c) procedurile şi normele subsecvente pe baza cărora se organizează studiile doctorale. 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1665_metodologie_autoevaluare_iosud.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/38_1665_metodologie_autoevaluare_iosud.pdf
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Procedurile elaborate de CSUD se revizuiesc periodic, daca sunt necesare completări sau se 

realizează o noua ediţie, dacă sunt necesare modificări de substanţă a acestora. 

(a se vedea pe site-ul Senatului UAB, VIII Doctorat: http://senat.uab.ro/index.php?pagina=-

&id=26&l=ro). 

*C.1.1.2.Pe parcursul stagiului de pregătire doctorală sunt implementate mecanisme de 

feedback din partea studenţilor doctoranzi prin care să se identifice nevoile acestora, precum şi 

nivelul lor de satisfacţie faţă de programul doctoral per ansamblu, în vederea îmbunătăţirii continue 

a serviciilor academice şi administrative oferite. 

CSUD a elaborat Procedura PO_CSUD_05 prin care este reglementată evaluarea 

conducătorilor de doctorat de către studenţii-doctoranzi ca mecanism de feedback din partea 

studenţilor doctoranzi pentru a se identifica cât mai exact nevoile acestora, precum şi nivelul lor de 

satisfacţie faţă de programul doctoral per ansamblu, în vederea îmbunătăţirii continue a serviciilor 

academice şi administrative oferite de IOSUD-UAB in general si SDI în particular. A se vedea 

Anexa SDI_C.1.1.2 (http://senat.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=102&l=ro) 

 

C.2. Transparenţa informaţiilor şi accesibilitate la resursele de învăţare 

C.2.1. Informaţiile de interes pentru studenţii doctoranzi, viitorii 
candidaţi, respectiv informaţiile de interes public sunt 
disponibile spre consultare în format electronic. 

C.2.1.1.Şcoala doctorală de Istorie, prin intermediul IOSUD-UAB, publică pe website-ul 

instituţiei organizatoare, cu respectarea reglementărilor generale cu privire la protecţia datelor, 

informaţii despre:  

(a) regulamentul şcolii doctorale 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1632_regulament_scoala_doctorala_istorie_2018.pdf 

(b) regulamentul de admitere: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=30&l=ro 

(c) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă şi procedura de susţinere publică a 

tezei: http://doctorate.uab.ro/upload/38_1666_41_567_11_po_22.pdf 

(d) conţinutul programelor de studii 

Planurile de învăţământ: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=21&l=ro 

Fişele disciplinelor: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=22&l=ro 

(e) profilul ştiinţific al conducătorilor de doctorat din şcoală, precum şi date instituţionale de 

contact ale acestora: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=20&l=ro 

(f) informaţii despre standardele de elaborare ale tezei de doctorat: 

http://senat.uab.ro/upload/41_596_13_ghid_elaborare_teza_doctorat_domeniul_istorie.pdf 

http://senat.uab.ro/index.php?pagina=-&id=26&l=ro
http://senat.uab.ro/index.php?pagina=-&id=26&l=ro
http://senat.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=102&l=ro
http://doctorate.uab.ro/upload/38_1632_regulament_scoala_doctorala_istorie_2018.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=30&l=ro
http://doctorate.uab.ro/upload/38_1666_41_567_11_po_22.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=21&l=ro
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=22&l=ro
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=20&l=ro
http://senat.uab.ro/upload/41_596_13_ghid_elaborare_teza_doctorat_domeniul_istorie.pdf
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(g) link-uri către rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susţinute public, precum şi 

data, ora, locul unde vor fi susţinute acestea, cu cel puţin 20 de zile înaintea susţinerii:  

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=64&l=ro 

Toate informaţiile sunt accesibile la adresa http://doctorate.uab.ro/. 

 

C.2.2. Şcoala doctorală de Istorie asigură studenţilor doctoranzi acces la 
resursele necesare derulării studiilor doctorale. 

C.2.2.1.Toţi studenţii doctoranzi au acces gratuit la o platformă cu baze de date relevante/ 

bibliotecă pentru domeniile studiilor de doctorat organizate. 

Biblioteca UAB asigură acces la baze de date bibliografice 

(http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=18&l=ro), cu conţinut full-text, bibliometrice şi 

statistice cu acces local sau online în funcţie de specificul platformei: Jstor, Cambridge Journals, 

SpringerLink, precum şi la alte resurse electronice cu reviste ştiinţifice, resurse disponibile prin 

intermediul Asociaţiei  Anelis Plus în cadrul Proiectului Acces Naţional Electronic la Literatura 

Ştiinţifică pentru Susţinerea Sistemului de Cercetare şi Educaţie din România - Anelis Plus 2020: 

Elsevier ScienceDirect Freedom Collection, ProQuest Central, Emerald Management Xtra, 

Clarivate Analytics (Thomson ISI). A se vedea şi Anexa SDI_C.2.2.1. 

C.2.2.2. Fiecare student doctorand are acces, la cerere şi cu acordul conducătorului de 

doctorat, la un sistem electronic de verificare a gradului de similitudine cu alte creaţii ştiinţifice sau 

artistice existente. 

IOSUD-UAB utilizează, în vederea asigurării originalităţii produselor ştiinţifice, serviciul 

Sistemantiplagiat.ro. Doctoranzii SDI au acces la cerere la verificarea gradului de similitudini cu 

alte creaţii ştiinţifice existente. Serviciul este gratuit pentru verificarea rapoartelor anuale de progres 

şi a tezei de doctorat. Pentru o verificare suplimentară, solicitată în mod expres de către doctorand, 

pentru teza sau pentru alte studii redactate de acesta, se percepe o taxă administrativă de 50 lei 

(Anexa SDI_C.2.2.2). 

Pentru dovezi privind utilizarea programului antiplagiat a se vedea AnexaSDI_B.1.2.6. 

C.2.2.3.Toţi studenţii doctoranzi au acces la laboratoarele de cercetare ştiinţifică sau alte 

facilităţi în funcţie de specificul domeniului / domeniilor din cadrul şcolii doctorale, conform unor 

reguli de ordine interioară. 

Doctoranzii SDI au acces la facilităţile oferite de Muzeul Universitar, care găzduieşte 

Colecţia Publică Universitare cu profil general arheologie, acreditat prin hotărârea nr. 

4491/27.11.2012 a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor: 

http://diam.uab.ro/index.php?s=7&p=48. Este vorba de Laboratorul de restaurare ceramică, 

laboratorul de restaurare metale, Laboratorul de osteoarheologie. Funcţionarea şi accesul la 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=64&l=ro
http://doctorate.uab.ro/
http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=18&l=ro
http://diam.uab.ro/index.php?s=7&p=48
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laboratoare se supun regulilor Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003 şi a normelor 

metodologice de acreditare şi funcţionare. 

Accesul la alte laboratoare de specialitate din cadrul UAB se realizează conform normelor 

specifice (a se vedea Anexa SDI_C.2.2.3).  

C.2.2.4.Asociaţiile studenţeşti şi / sau studenţii reprezentanţi organizează alegeri în rândul 

studenţilor doctoranzi, la nivelul SDI, pentru poziţii în Consiliul Şcolii Doctorale şi în CSUD, prin 

vot universal, direct şi secret, toţi studenţii doctoranzi având dreptul să aleagă şi să fie aleşi.  

 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor academice pentru mandatul 2016-2020 

a fost aprobată în Senatul UAB la 18.11.2015. Astfel, doctoranzii înmatriculaţi la SDI şi-au ales 

reprezentantul în Consiliul SDI, în CSUD şi Senat (vezi AnexaSDI_C.2.2.4.) 

C.2.2.5. În urma evaluării interne, atât IOSUD, cât şi şcolile doctorale elaborează strategii şi 

politici de acţiune în vederea remedierii deficienţelor semnalate şi a stimulării performanţei 

ştiinţifice şi academice a IOSUD. 

Prin implementarea Metodologiei de autoevaluare a activităţii IOSUD-UAB  

(http://doctorate.uab.ro/upload/38_1665_metodologie_autoevaluare_iosud.pdf), au fost redactate 3 

rapoarte de evaluare internă (2016, 2017, 2018), care surprind evoluţia şi dinamica Şcolilor 

Doctorale din IOSUD-UAB şi propun planuri de măsuri pentru remedierea deficienţelor semnalate 

(a se vedea Anexa SDI_C.2.2.5). 

C.3. Gradul de internaţionalizare 

C.3.1. Există o strategie şi este aplicată, pentru creşterea gradului de 
internaţionalizare a studiilor doctorale. 

*C.3.1.1.IOSUD are încheiate acorduri de mobilitate cu universităţi din străinătate, cu 

institute de cercetare, cu companii care desfăşoară activităţi în domeniul studiat, care vizează 

mobilitatea studenţilor doctoranzi şi a cadrelor didactice (de exemplu, acorduri ERASMUS pentru 

ciclul de studii doctorale) şi cel puţin 5% dintre studenţii doctoranzi au efectuat un stagiu de 

pregătire în străinătate sau o altă formă de mobilitate precum participarea la conferinţe ştiinţifice 

internaţionale.  

Pentru domeniul Istorie, există 17 acorduri de mobilitate Erasmus încheiate de UAB cu 

Universităţi din UK, Cehia, Slovacia, Polonia, Suedia, Turcia, Spania, Portugalia, Olanda, Grecia, 

Germania, Bulgaria, Bosnia-Herţegovina, Serbia, China (a se vedea Anexa SDI_C.3.1.1). 

În ultimii 5 ani un număr de 3 doctoranzi au beneficiat de mobilităţi ERASMUS+, iar 7 

doctoranzi au participat cu 15 lucrări la conferinţe ştiinţifice desfăşurate în străinătate. 

Dovezi care atestă îndeplinirea acestui indicator se regăsesc în Anexa SDI_C.3.1.1. 

În anul I sunt înmatriculaţi 2 doctoranzi internaţionali cu taxă: Serena Siena (Italia) şi Katie 

Dalmon (UK), (a se vedea Anexa SDI_ D.1.1.1_g; SDI_A.1.3.1.0). 6 doctoranzi din diaspora 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1665_metodologie_autoevaluare_iosud.pdf
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(cetăţeni români cu domiciliul în străinătate sau etnici români) sunt înmatriculaţi în anii I-III (a se 

vedea Anexa SDI_A.1.3.1.0). 

C.3.1.2.Şcoala doctorală sprijină, inclusiv financiar, organizarea unor doctorate în cotutelă 

internaţională, respectiv invitarea unor experţi care să susţină cursuri / prelegeri pentru studenţii 

doctoranzi. 

 

În planul de învăţământ al SDI pentru anul 2018-2019 a fost inclusă disciplina opţională 

Archeology of Food, susţinută de Dr. Laura Dietrich, cercetător la Deutsche Archäologisches 

Institut, Orient-Abteilung Berlin, Germania (a se vedea Anexa SDI_C.3.1.2). 

C.3.1.3.Internaţionalizarea activităţilor din cadrul studiilor doctorale este susţinută de către 

IOSUD prin măsuri concrete (de exemplu, participarea la târguri educaţionale pentru atragerea de 

studenţi doctoranzi internaţionali; includerea experţilor internaţionali în comisii de îndrumare sau 

de susţinere a tezelor de doctorat etc.). 

 

Reprezentanţi ai IOSUD-UAB au participat pe parcursul anilor 2016-2018 la diferite 

manifestări şi târguri internaţionale, cu scopul internaţionalizării activităţilor, inclusiv din cadrul 

studiilor doctorale: 

1. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, împreună cu Directorul CRI a 

participat în perioada 7-12 aprilie 2016 în Palestina la Festivalul “Al-Quds University Festival for 

The cultural Exchange between people”. 

2. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a participat în perioada 11-13 iunie 

2016 la Chişinău la evenimentele ocazionate de “Ziua Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova”. 

3. În perioada 3-4 decembrie 2016 Prorectorul I al UAB, D-na Conf. univ. dr. Andreea Muntean a 

participat la Târgul Educaţional de la Frankfurt, organizat de Universitatea Goethe, UAB fiind 

singura Universitate din Europa de Est cu stand propriu. 

4. Prorectorul I al UAB, D-na Conf. univ. dr. Andreea Muntean a participat la Târgul 

Educaţional organizat la Rabat, în Maroc în data de 22 martie 2017. 

5. Directorul CRI, Dl. Lect. univ. dr. Petru Ştefan Ionescu a participat la Târgul EAIE  organizat la 

Sevilla, în perioada 11 septembrie 2017- 15 septembrie 2017. 

6. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia participat în perioada 17-24 noiembrie 

2017, ca Invited Speaker la conferinţa din domeniul matematicii, organizată în 

capitala sultanatului Oman, Muscat. 

7. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a participat la conferinţa internaţională 

on Geometry and Mathematical Models in Complex Phenomena, ca invitat de 

onoare, organizată în perioada 5-7 decembrie 2017 la Calcutta, India. 

8. În perioada 27 februarie-2 martie 2018 Prorectorul I al UAB, D-na Conf. univ. dr. Andreea 

Muntean a participat la Târgul Educaţional organizat la Dubai.  

9. În perioada 05 martie-10 martie 2018 D-na Adina Elena Petrescu (CRI-UAB) a participat la 

Târgul Educaţional organizat în Maroc, la Rabat şi Casablanca sub egida CNR.  

10. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a vizitat Universitatea din Gyula, 

Ungaria şi Universitatea East Sarajevo, unde a fost invitat de onoare în cadrul ceremoniilor de 

desfăşurate cu ocazia zilelor acestei instituţii. 

11. MOU semnat între UAB şi Universitatea din Turkmenistan, 26 aprilie 2018 de către Rectorul 

UAB în prezenţa ES ambasadorul Turkmenistanului la Bucureşti. 

12. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia împreună cu Dl. Petru Ştefan Ionescu, 

directorul CRI, au participat la târgul educaţional din Turkmenistan în perioada 2-4 iulie 2018.  
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13. Prorectorul I al UAB, D-na Conf. univ. dr. Andreea Muntean împreună cu Dl. Petru Ştefan 

Ionescu, directorul CRI, au participat la târgul educaţional din EAIE organizat la Geneva în 

perioada 12-14 septembrie 2018. 

14. Lect. univ. dr. Bogdan Decebal Manole a participat, din partea CRI, în perioada 29.09.2019-

01.10.2018, la târgul educaţional internaţional din Kazahstan, Almati. 

15. Conf. univ. dr. Gabriel Dan Bărbuleţ şi Asist. univ. dr. Alin Tomuş, au participat la târgul 

educaţional internaţional din Tunisia, Campus Roumanie, în perioada 17-19 Octombrie 2018. 

16. Conf. univ. dr. Mircea Rîşteiu şi Asist. univ. dr. Alin Tomuş, au fost profesori invitaţi la 

Universitatea din Turkmenistan, pe parcursul lunii  noiembrie 2018, în baza memorandumului de 

colaborare între cele două universităţi 

17. Lect. univ. dr. Dorin Wainberg a fost profesor invitat la SUNY, College at  Brockport (USA), 

pe parcursul anului academic 2017-2018. În urma contactelor stabilite acolo, am primit vizita 

directorului Departamentului de Relaţii Internaţionale din cadrul College of Brockport, Dl. George 

Şipoş, cu această ocazie demarându-se procedura de semnare a unui acord de colaborare între cele 

două instituţii. 

 

Un eveniment important organizat de Centrul de Relaţii Internaţionale a UAB (CRI), in 

cadrul Săptămânii Internaţionale CRI, ajuns în 2018 la a 5-a ediţie este Workshop-ului Exploratoriu 

“Internationalisation of Higher Education: Challenges and Rewards” cu participarea membrilor 

delegaţiilor din diferite Universităţi din întreaga lume, dar şi a reprezentanţilor Universităţilor 

participante la Erasmus International Week. 

Anexa SDI_C.3.1.3. cuprinde rapoartele anuale ale Centrului de Relaţii Internaţionale (CRI) a 

UAB. 

 

C.4. Transparenţa informaţiilor şi accesibilitate la resursele de 
învăţare 

C.4.1. Informaţiile de interes pentru studenţii doctoranzi, viitorii 
candidaţi, respectiv informaţiile de interes public sunt 
disponibile spre consultare în format electronic. 

C.4.1.1.SDI publică pe website, cu respectarea reglementărilor generale cu privire la 

protecţia datelor  

(a) regulamentul şcolii doctorale: 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1632_regulament_scoala_doctorala_istorie_2018.pdf 

(b) regulamentul de admitere: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=30&l=ro 

(c) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă şi procedura de susţinere publică a tezei: 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1666_41_567_11_po_22.pdf 

(d) conţinutul programelor de studii: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=21&l=ro 

(e) informaţii despre standardele de elaborare ale tezei de doctorat: 

http://senat.uab.ro/upload/41_596_13_ghid_elaborare_teza_doctorat_domeniul_istorie.pdf 

 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1632_regulament_scoala_doctorala_istorie_2018.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=30&l=ro
http://doctorate.uab.ro/upload/38_1666_41_567_11_po_22.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=21&l=ro%20
http://senat.uab.ro/upload/41_596_13_ghid_elaborare_teza_doctorat_domeniul_istorie.pdf


Page 27 of 100 

 

D. STRUCTURI INSTITUŢIONALE INTERNE PENTRU ASIGURAREA 
CALITĂŢII 

 

D.1 Structurile instituţionale, administrative, manageriale şi resurse 
financiare pentru asigurarea calităţii 

 

D.1.1. Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat 
(IOSUD) a implementat mecanismele de funcţionare 
eficiente de asigurare a calităţii, prevăzute în legislaţia 
specifică privind organizarea studiilor de doctorat. 

D.1.1.1.Existenţa regulamentelor specifice şi aplicarea acestora la nivelul IOSUD, respectiv 

a şcolii doctorale, având ca perioadă de referinţă ultimii cinci ani: 

 

(a) regulamente interne ale structurilor administrative (regulamentului instituţional de 

organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, regulamentele şcolilor doctorale) 

 

Toate regulamentele, metodologiile şi procedurile sunt elaborate în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare în cadrul CSUD, sunt aprobate de către Senatul UAB şi sunt postate 

pe pagina web dedicată: http://senat.uab.ro/index.php?pagina=-&id=26&l=ro. Activitatea IOSUD-

UAB este reglementată prin Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor 

universitare de doctorat în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: 

http://senat.uab.ro/upload/39_489_08_regulament_doctorat_csud__iosud_final.pdf. 

Regulamentul SDI (Ediţia a doua, revizia 1) a fost adoptat prin Hotărârea Senatului universitar 

numărul 12.1.15 din data de 14 decembrie 2018, fiind disponibil pe pagina web a Senatului UAB: 

http://senat.uab.ro/upload/94_1469_regulament_scoala_doctorala_istorie_2018.pdf.  

A se vedea Anexa SDI_ D.1.1.1_a.  

 

(b) metodologia de desfăşurare a alegerilor la nivelul CSUD, şcoli doctorale şi dovezi ale 

derulării acestora;  

 

În Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din 18.11.2015 a fost aprobată 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor academice pentru mandatul 2016-2020. 

Dovezi ale derulării acestora au fost incluse în Anexa SDI_D.1.1.1_b. 

 

(c) metodologia de desfăşurare a concursului pentru funcţia de director CSUD şi dovezi ale 

derulării acestuia;  

 

În UAB, organizarea şi desfăşurarea procesului de alegeri la nivelul directorului CSUD se 

realizează în baza Metodologiei privind desfăşurarea concursului public pentru ocuparea postului 

http://senat.uab.ro/index.php?pagina=-&id=26&l=ro
http://senat.uab.ro/upload/39_489_08_regulament_doctorat_csud__iosud_final.pdf
http://senat.uab.ro/upload/94_1469_regulament_scoala_doctorala_istorie_2018.pdf
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de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrulUniversităţii „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia: 

http://doctorate.uab.ro/upload/40_923_metodologie_concurs_director_csud.pdf 

Dovezi ale derulării concursului au fost incluse în Anexa SDI_ D.1.1.1_c. 

 

(d) metodologii de organizare şi desfăşurare a studiilor de doctorat (de admitere a studenţilor 

doctoranzi, de finalizare a studiilor de doctorat);  

 

UAB are elaborată o politică proprie de recrutare şi de admitere a studenţilor-doctoranzi, pe 

care o aplică în mod transparent şi riguros, respectând principiul egalităţii şanselor tuturor 

candidaţilor, fără nicio discriminare.  

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, IOSUD-UAB pune la dispoziţia acestora, în fiecare 

an, toate informaţiile privind desfăşurării concursului de admitere, acestea sunt publicate pe site: 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=30&l=ro 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile 

universitare de doctorat, domeniul Istorie, cu anexele aferente, se elaborează în cadrul SDI, se 

avizează in CSUD şi se votează de către Senatul UAB în luna martie a fiecărui an. 

La nivelul IOSUD-UAB a fost elaborată Procedura operaţională privind alocarea locurilor 

subvenţionate/locurilor subvenţionate cu bursă, în cadrul şcolilor doctorale şi pe conducători de 

doctorat (Ediţia I – 08.06.2017; Ediţia II – 14.12.2018). 

În şedinţa Senatului din 27.04.2017 a fost aprobat Ghidul de elaborare a tezei de doctorat în 

domeniul Istorie. 

PO 22.003 din 27.04.2017 reglementează modalitatea şi etapele pe care le parcurge 

doctorandul în vederea susţinerii publice a tezei de doctorat. 

Anexa SDI_D.1.1.1_d cuprinde toate metodologiile şi procedurile privitoare la admiterea 

studenţilor-doctoranzi şi la finalizarea studiilor de doctorat. 

 

(e) existenţa unor mecanisme de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat şi de 

echivalare a doctoratului obţinut în alte state;  

 

În IOSUD-UAB, a fost elaborată Metodologia privind recunoaşterea automată, a calităţii de 

conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate 

(Ediţia I – 29.11.2017; Revizia I – 26.07.2018),vezi Anexa SDI_D.1.1.1_e. 

 

(f) structuri de conducere funcţionale [(IOSUD / CSUD / Consiliul Şcolii Doctorale 

(regularitatea convocării şedinţelor)]; 
 

http://doctorate.uab.ro/upload/40_923_metodologie_concurs_director_csud.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=30&l=ro
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Ca regulă, convocatorul cu ordinea de zi şi materialele ce necesită formularea unor puncte 

de vedere se transmit membrilor CSUD cu 1 săptămână înainte de data stabilită a şedinţei. 

Dintre documentele curente care se avizează sunt: componenţa comisiilor de susţinere 

publică a tezelor de doctorat; schimbarea titlului raportului de cercetare sau a tezei; componenţa 

comisiilor de îndrumare ale doctoranzilor; cererile de prelungire, întrerupere, retragere sau 

exmatriculare a doctoranzilor; regulamente, metodologiile, procedurile elaborate ce vizează 

activitatea şcolilor doctorale; dosare de candidatură şi componenţa comisiilor de abilitare; afilierea 

noilor conducători de doctorat la şcolile doctorale componente IOSUD-UAB (pentru dovezi privind 

convocarea şedinţelor, vezi Anexa SDI_D.1.1.1_f). 

 

(g) contractul de Studii Universitare de Doctorat.  

Anexa SDI_ D.1.1.1_g include Contractul de Studii Universitare de Doctorat şi Anexa la 

contract prin care a fost implementat conţinutul Ordinului MEN nr. 5.110 din 17 septembrie 2018 

privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor; ambele 

documente au şi o variantă în limba engleză pentru doctoranzii străini. Se adaugă anexele la 

contract privind prelungirea sau întreruperea studiilor universitare de doctorat. 

 

D.1.1.2.Regulamentul SDI include criterii, proceduri şi standarde obligatorii pentru 

următoarele aspecte: 

a) acceptarea de noi membri conducători de doctorat, precum şi reglementări referitoare la 

modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al şcolii 

doctorale; b) mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce priveşte oportunitatea, structura şi 

conţinutul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate; c) procedurile de 

schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-doctorand şi procedurile de mediere 

a conflictelor; d) condiţiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt; e) modalităţile de 

prevenire a fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului; f) asigurarea accesului la resursele 

de cercetare; g) obligaţiile de frecvenţă ale studenţilor-doctoranzi, 

 

A se vedea Anexa SDI_ D.1.1.1_a.  

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1632_regulament_scoala_doctorala_istorie_2018.pdf 

 

D.1.2. IOSUD dispune de resursele logistice necesare pentru 
îndeplinirea misiunii studiilor de doctorat. 

D.1.2.1.IOSUD-UAB utilizează un sistem informatic adecvat pentru evidenţa studenţilor 

doctoranzi şi a parcursului lor academic (University Management System): 

https://ums.uab.ro/ums/do/secure/inregistrare_user. A se vedea Anexa SDI_D.1.2.1. 

 

D.1.2.2.Existenţa şi utilizarea unui program informatic şi dovezi ale utilizării sale pentru 

verificarea procentului de similitudine în toate tezele de doctorat.   

 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1632_regulament_scoala_doctorala_istorie_2018.pdf
https://ums.uab.ro/ums/do/secure/inregistrare_user.
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Există şi este aplicată la nivelul IOSUD-UAB procedura operaţională (SEAQ_PO_IOSUD-

UAB_08) prin care se implementează generarea si analiza raportului de similitudine: 

http://senat.uab.ro/upload/74_1372_18_seaq_po_iosud-uab_08.pdf 

Pentru dovezi privind utilizarea programului antiplagiat a se vedea AnexaSDI_B.1.2.6. 

 

Concluzii 

Aşa cum poate fi observat din prezentul raport, SDI se constituie astăzi ca o şcoală doctorală 

matură, cu un corp didactic de excelenţă, fapt dovedit nu numai prin numărul semnificativ de 

publicaţii ştiinţifice şi proiectele de cercetare implementate, ci şi prin recunoaşterea pe plan naţional 

şi internaţional de care se bucură membrii săi, prin cooptarea în foruri importante decizionale pentru 

învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică din România sau în organisme profesionale europene. 

Faptul că în 18 ani de funcţionare, o singură teză a fost respinsă în comisia de specialitate a 

CNATDCU, ne oferă posibilitatea să credem că SDI a IOSUD-UAB merită cu prisosinţă să-şi 

păstreze nivelul de acreditare şi recunoaştere în cadrul învăţământului superior istoric din România. 

Cooptarea de noi membri în SDI, diversificarea remarcabilă a temelor de cercetare doctorală 

propuse în anii din urmă, procesul de internaţionalizare aflat în plină dezvoltare, finalizarea în 

ultimii 5 ani a nu mai puţin de 28 de teze de doctorat în domeniul Istorie cu acordarea titlului de 

doctor, reprezintă tot atâtea argumente pentru a considera în mod justificat SDI a IOSUD-UAB un 

reper de profesionalism şi performanţă academică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://senat.uab.ro/upload/74_1372_18_seaq_po_iosud-uab_08.pdf
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RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ 

 

ÎN VEDEREA ACREDITĂRII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE 

DOCTORAT  

 

Date prezentate Departamentului de Acreditare Evaluare din ARACIS de către:  

Instituţia de învăţământ superior: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Domeniul de studii universitare de doctorat: Filologie 

Tipul evaluării: evaluare periodică 

Datele cuprinse în prezentul raport sunt complete, corecte și conforme cu principiile eticii 

universitare.  

Persoană de contact: prof. univ. dr. Felix Nicolau 

Directorul Şcolii Doctorale de Filologie  

 

Aprobat CSDF 18.03.2019 

Aprobat CSUD 19.03.2019 

Aprobat Senat 27.03.2019 

 

 

 

       Director CSUD               Director SDF          Decan FIF 

Prof. univ. dr. Mihai Gligor    Prof. univ. dr. Felix Nicolau        Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu 

  

                                                          

 

Alba Iulia, 2019  
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Preambul 
SCOPUL 

Prezentul raport a fost elaborat în vederea evaluării periodice a calităţii Şcolii Doctorale de 

Filologie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în conformitate cu dispoziţiile 

OM 3200/21.02.2019 şi vizează principalele activităţi didactice, de cercetare şi manageriale. Astfel, 

prezentul Raport a urmărit modul în care este implementată şi respectată legislaţia naţională în 

domeniu, regulamentele şi procedurile proprii, calitatea corpului didactic şi a studenţilor-doctoranzi, 

prin stabilirea nivelului de vizibilitate ori a prestigiului profesional de care se bucură aceştia în 

comunitatea academică, în funcţie de misiunea şi obiectivele declarate. 

PRINCIPALELE OBIECTIVE 

Raportul de autoevaluare a SDF a fost realizat urmărindu-se criteriile, standardele şi indicatorii de 

performanaţă aşa cum au fost stabiliţi în Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3200/21.02.2019, 

privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, 

standarde şi indicatori de performanţă. În procesul de evaluare, au fost luate în considerare documentele şi 

procesele derulate în SDF în perioada 2014-2018 pentru următoarele aspecte: 

1. Capacitatea instituţională (IOSUD şi SDF) 

Personalul didactic (SDF) 

Studenţii-doctoranzi (SDF) 

Cercetarea ştiinţifică (SDF) 

Baza materială (IOSUD şi SDF) 

2. Eficacitatea instituţională 

Procesul de învăţământ şi conţinutul acestuia (IOSUD şi SDF) 

3. Managementul calităţii (IOSUD şi SDF) 

4. Structuri instituţionale interne pentru asigurarea calităţii 

COMISIA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMULUI DE DOCTORAT 

Prof. univ. dr. Felix Nicolau, director SDF 

Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu, cadru didactic, Decan FIF 

Stud. drd. Carmen Vasilca, reprezentantul doctoranzilor în CSDF 

ABREVIERI FOLOSITE  

CA - Consiliul de administraţie 

CNATDCU - Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare 

CSDF - Consiliul Şcolii Doctorale de Filologie 

CSUD - Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat 

FIF – Facultatea de Istorie şi Filologie 

IOSUD - Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 

MEN - Ministerul Educaţiei Naţionale 

SDF - Şcoala Doctorală de Filologie 

UAB - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
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A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ 

Cadrul juridic de organizare şi de funcţionare a domeniului de 
doctorat 

Domeniul Filologie a fost stabilit ca domeniu în care pot fi organizate studii universitare de 

doctorat prin OMEC nr. 31185/21.05.2005. (Anexa SDF_A.1.1.1.). 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=14&l=ro 

Domeniul de doctorat Filologie este organizat şi funcţionează în cadrul Şcolii Doctorale de 

Filologie(numită în continuare SDF),parte a Facultăţii de Istorie şi Filologie. 

 Programul de doctorat Filologie, din cadrul SDF, are ca obiectiv strategic acela de a 

promova cercetări fundamentale şi aplicative de înaltă calitate, vizibile pe plan internaţional. De 

remarcat este faptul că, de la înfiinţare până în prezent au fost emise 98 de validări de teze de 

doctorat prin OM. 

Consiliul SDF are următoarea componenţă: 

1. Prof. univ. dr. Felix Nicolau, director. 

2. Prof. univ. dr. Buzaşi Ion (UAB). 

3. Prof. univ. dr. Manolache Gheorghe (Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu). 

4. Prof. univ. dr. Simuţ Ion (Universitatea din Oradea). 

5. Drd. Carmen Vasilca. 

 

A.1.1. Criterii cu privire la activitatea de cercetare ştiinţifică 

A.1.1.1. Îndeplinirea standardelor CNATDCU de către conducătorii de doctorat 
A.1.1.1.1.Existenţa a cel puţin trei conducători de doctorat pentru un domeniu 

În cadrul domeniului de doctorat Filologie, la IOSUD-UAB funcţionează în prezent şapte 

conducători de doctorat: 

1. Prof. univ. dr. Buzaşi Ion(asociat). 

2. Prof. univ. dr. Braga Mircea(asociat). 

3. Prof. univ. dr. Popa Mircea(asociat). 

4. Prof. univ. dr. Tupan Maria Ana (asociat). 

5. Prof. univ. dr. Diana Manuela Câmpan (titular UAB). 

6. Prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau (asociat, titular la Universitatea Tehnică de 

Construcţii, Bucureşti). 

7. Lect. univ. dr. Paul Virgil Nanu(titular UAB). 

 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=14&l=ro
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OM cu acordarea calităţii de conducător de doctorat/abilitării se regăsesc în Anexa 

SDF_A.1.1.1.1. CV-urile şi activitatea ştiinţifică a conducătorilor de doctorat, se regăsesc în 

SDF_A.1.1.1.1a, precum şi postate on-line pe pagina web 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=15&l=ro 

A.1.1.1.2. Ponderea conducătorilor de doctorat care îndeplinesc criteriile CNADTCU 

Îndeplinirea standardelor CNATDCU de către conducătorii de doctorat, conform Anexei 29, 

comisia de Filologie 

 În cadrul domeniului de doctorat Filologie îşi desfăşoară activitatea şapte conducători de 

doctorat, din care 4 conducători îndeplinesc standardele minimale CNATDCU aflate în vigoare la 

momentul evaluării. Conducătorii care îndeplinesc aceste standarde sunt: Prof. univ. dr. Diana 

Cîmpan, Prof. univ. dr. Felix Nicolau, Prof. univ. dr. Tupan Maria Ana, Prof. univ. dr. Mircea 

Braga. 

Fişele privind îndeplinirea sau neîndeplinirea acestor standarde se regăsesc în 

AnexaSDF_A.1.1.1.2. 

 Colega noastră, Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu (Decan al Facultăţii de Istorie şi 

Filologie) a susţinut public teza de abilitare în 01.03.2019 

(http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=49&l=ro), în unanimitate comisia votând 

acordarea certificatului de abilitare. Se aşteaptă rezoluţia finală a Consiliului General CNATDCU. 

Toţi conducătorii de doctorat din SDF continuă să fie activi în plan ştiinţific, îndeplinind cel 

puţin 20% din punctajul solicitat prin standardele minimale CNATDCU în vigoare la data evaluării, 

pe baza rezultatelor ştiinţifice din ultimii cinci ani. Astfel, punctajul fiecăruia este mai mare decât 

170 de puncte, conform OM 6129/2016 (a se vedea AnexaSDF_A.1.1.1.2.). 

 

A.1.2. Activitatea ştiinţifică a conducătorilor de doctorat 

A.1.2.1 Numărul lucrărilor publicate în reviste cotate în bazele internaţionale 
de date 

A.1.2.1.1.Lucrările publicate de conducătorii de doctorat în calitate de autori/co-autori în 

reviste cotate în bazele de date internaţionale Web of Science, Scopus, Google Scholar 

Lista completă a lucrărilor ştiinţifice publicate în reviste BDI este inclusă în Anexa A.1.2.1.1.  

Trebuie menţionat în acest context faptul că mulţi dintre conducătoruii de doctorat, dat fiind 

specificul aparte al domeniului Filologie, publică cu preponderenţă cărţi în edituri recunoscute la 

nivel naţional şi internaţional. 

A.1.2.1.2.Cel puţin 50% dintre conducătorii de doctorat din domeniul supus evaluării 

prezintă minimum 5 publicaţii indexate Scopus, Google Scholar, Web of Science sau ERIH în 

reviste cu factor de impact sau alte realizări, cu semnificaţie relevantă pentru domeniul respectiv. 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=15&l=ro
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=49&l=ro
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Conducătorii de doctorat au vizibilitate naţională şi internaţională, constând în: număr de citări 

(Web of Science, Scopus, Google Scholar); calitatea de membru în asociaţiile profesionale şi/sau în 

board-urile acestora; calitatea de membru în board-urile revistelor naţionale sau internaţionale 

cotate în bazele de date internaţionale.  

Pentru a ilustra cerinţele acestui criteriu, au fost selectaţi Prof. univ. dr. Diana Câmpan, Prof. 

univ. dr. Felix Nicolau, Prof. univ. dr. Tupan Maria Ana şi Prof. univ. dr. Mircea Braga (vezi Anexa 

SDF_A.1.2.1.2.) 

 

A.1.3. Calitatea tezelor de doctorat 

A.1.3.1. Tezele de doctorat şi calitatea lor 
Studenţii doctoranzi 

În prezent, la SDFsunt înmatriculaţi 45 de doctoranzi, dintre care 34 sunt în stagiu, iar 11 în 

prelungiri. 

Situaţia studenţilor doctoranzi din domeniul Filologie aflaţi în diverse stadii de pregătire 

este prezentată în tabelul de mai jos: 

Nr.crt. Anul de studiu Nr. doctoranzi 

(buget + taxă) 

1. I 10 (3 Subv.- 2B; 7 Taxă) 

2. II 9 (4 Subv.-4B, 1 Diasp. -1B, 4 Taxă) 

3. III 15 (2 Subv.; 13 Taxă) 

4. IV 6 Taxă 

5. V 1 Taxă 

6. VI 4 Taxă 

 Total  45 

 

În anul universitar 2018-2019, la 15 martie 2019, fiecare dintre conducătorii de doctorat din 

SDF coordonează concomitent mai puţin de 8-12 studenţi doctoranzi, aflaţi în perioada studiilor 

universitare de doctorat şi de 15 doctoranzi în total: Prof. univ. dr. Buzaşi Ion (3), Prof. univ. dr. 

Braga Mircea (3), Prof. univ. dr. Popa Mircea (12), Prof. univ. dr. Tupan Maria Ana (9), Prof. univ. 

dr. Diana Manuela Câmpan (11), Prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau (5), Lect. univ. dr. Paul Virgil 

Nanu (0). 

Pentru situaţia detaliată, a se vedea Anexa SDF_A.1.3.1.0. 
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A.1.3.1.1. Situaţia pentru ultimii 5 ani 

În intervalul 1 octombrie 2013-31 decembrie 2018, au fost validate de CNATDCU 26 teze 

de doctorat şi confirmate cu OM un număr de 26 titluri de doctor (Anexa SDF_A.1.3.1.1.)  

Distribuţia lor pe conducători ştiinţifici se prezintă după cum urmează: Prof. univ. dr. Buzaşi Ion 

(5), Prof. univ. dr. Braga Mircea (5), Prof. univ. dr. Popa Mircea (6), Prof. univ. dr. Tupan Maria 

Ana (3), Prof. univ. dr. Cubleşan Constantin (7). În acest interval, CNATDCU a trimis doar o 

singură teză spre revizuire, care a fost validată la a doua evaluare.  

La SDF-UAB nu a existat nicio teză cu plagiat dovedit. Toate tezele sunt verificate cu soft-

ul antiplagiat, dovezi privind similitudinile se pot găsi în Anexa SDF_B.1.2.6. 

 

A.1.3.1.2. Lucrări publicate având autori/coautori doctoranzi în ultimii 5 ani 

Cei 26 doctoranzi cu teza validată de către CNATDCU şi cu titlul de doctor confirmat prin 

OM în intervalul 1 octombrie 2013-31 decembrie 2018, au publicat un număr de 264 articole 

ştiinţifice (Vezi Anexa SDF_ A.1.3.1.2.).  

Departamentul de Filologie (DF) editează anuarul Annales Universitatis Apulensis. Series 

Philologica, ajuns la numărul 19 (http://philologica.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=3&l=ro), 

indexat din 2007 în BDI CEEOL (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=511) şiEBSCO 

(din anul 2016). De-a lungul anilor, în AUA. Philologica au publicat numeroşi doctoranzi de la 

Şcolile Doctorale din domeniul Filologie din toată ţara. 

De asemenea, doctoranzii îşi pot publica producţiile ştiinţifice în revista Journal of Linguistic and 

Intercultural Education – JoLIE, indexat în ERIH Plus (din 2016), EBSCO (din 2012) şi ProQuest 

(din 2012) (http://jolie.uab.ro).  

 

A.1.3.1.3. Numărul de conferinţe la care doctoranzii au participat cu lucrări, având calitatea de 

autori/coautori în ultimii 5 ani. 

Cei 26 doctoranzi cu teza validată de către CNATDCU şi cu titlul de doctor confirmat prin 

OM în intervalul 1 octombrie 2013-31 decembrie 2018, au susţinut un număr de 120 lucrărila 

conferinţe, în calitate de autori/coautori (Vezi Anexa SDF_A.1.3.1.3.).  

Departamentul de Filologie (DF) organizează din 1999 Conferinţa Dialogul Culturilor între 

Tradiţie şi Modernitate, ajunsă la ediţia cu numărul 20 în anul 2018 

(http://cercetare.uab.ro/upload/8_114_dialogul_culturilor_second_call_for_papers_ro__2018_alba_i

ulia.pdf). 

De asemenea, doctoranzii pot participa la conferinţa internaţională Conference on Linguistic and 

Intercultural Education – CLIE, ajunsă în anul 2019 la ediţia cu numărul 9 (http://clie2019.uab.ro/). 

 

http://philologica.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=3&l=ro
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=511
http://jolie.uab.ro/
http://cercetare.uab.ro/upload/8_114_dialogul_culturilor_second_call_for_papers_ro__2018_alba_iulia.pdf
http://cercetare.uab.ro/upload/8_114_dialogul_culturilor_second_call_for_papers_ro__2018_alba_iulia.pdf
http://clie2019.uab.ro/
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A.1.3.1.4. Numărul de stagii ale doctoranzilor în alte universităţi, din ţară sau din străinătate 

O singură doctorandă a efectuat 2 stagii de mobilitate ERASMUS + şi Erasmus Mundus la 

universităţi partenere în ultimii 5 ani (vezi Anexa SDF_A.1.3.1.4.). 

 

A.1.4. Contracte de cercetare ştiinţifică 

 Cercetarea ştiinţifică în domeniul Filologie are o bogată tradiţie în cadrul IOSUD-UAB. În 

prezent, cercetarea conducătorilor de doctorat se concentrează pe domeniile de interes: Curente şi 

direcţii în cultura românească: de la Şcoala Ardeleană la avangarda literară, Aspecte ale evoluţiei 

imaginarului cultural românesc, în context european şi universal, Teme şi metodologii curente în 

studiile literare, Literatura din perspectivă comparată, Caste, structuri aristocratice şi paralelisme 

ierarhice în societatea britanică, Post umanismul şi renegocierea construcţiei canonului în 

postmodernism şi post-postmodernism. 

 

A.1.4.1. Numărul de contracte de cercetare ştiinţifică/valoarea la care au 
participat şi doctoranzi 

A.1.4.1.1. Lista contractelor de cercetare din ultimii 10 ani 

Pentru ultimii 10 ani, 5 conducători de doctorat din cadrul SDF au activat ca membri în 4 contracte 

de cercetare ştiinţifică. Lista contractelor de cercetare ştiinţifică din perioada 2008-2018 se 

regăseşte în Anexa SDF_A.1.4.1.1.  

 

A.1.4.1.2. Numărul de studenţi doctoranzi care au participat la elaborarea contractelor în ultimii 10 

ani 

Lista studenţilor-doctoranzi care au participat în echipele de implementare a unor proiecte de 

cercetare ştiinţifică în ultimii 10 ani se regăseşte în Anexa SDF_A.1.4.1.2. 

În cadrul proiectului de cercetare Proiect POSDRU “Programe doctorale şi post-doctorale în 

sprijinul cercetării”, „Doctorat European de Calitate - EURODOC”, Nr. de identificare contract: 

POSDRU/187/1.5/S/155450, în anul 2015, un număr de 2 doctoranzi de la SDF au obţinut burse de 

cercetare. 

În cadrul proiectului de cercetare Proiect POSDRU „Bursele doctorale, premisă pentru 

creşterea competitivităţii şi competenţelor în cercetarea ştiinţifică”, Nr. de identificare al 

contractului: POSDRU/88/1.5./S/63269, în anul 2011, un număr de 6 doctoranzi de la SDF au 

obţinut burse de cercetare. 
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În cadrul proiectului de cercetare Proiect POSDRU „Pregătire doctorală de excelenţă pentru 

societatea cunoaşterii – PREDEX”,Nr. Identificare contract: POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/77497, 

în anul 2013, un număr de 6 doctoranzi de la SDF au obţinut burse de cercetare. 

În cadrul proiectului de cercetare CNCS UEFISCDI-PN-II-RU TE-2014-4-2785 

INVARIANTE UNIVERSALE ŞI VARIANTE ALE METAFOREI ECONOMICE ÎN LIMBILE 

ROMÂNĂ ŞI ENGLEZĂ. O ABORDARE COGNITIVĂ DIN PERSPECTIVA LINGVISTICII 

CORPUSULUI (director proiect Teodora Iordăchescu), în perioada 2015-2017, 2 doctoranzi au fost 

angajaţi ca asistent de cercetare în cadrul proiectului (http://business-metaphors.ro/). A se vedea 

anexa SDF_A.1.4.1.2, Raportul de cercetrae final al proiectului mai sus menţionat. 

 

A.1.5. Infrastructura de cercetare 

A.1.5.1. IOSUD/Şcolile doctorale deţin o infrastructură de cercetare care să 
susţină derularea activităţilor specifice studiilor universitare de 
doctorat. 

A.1.5.1.1. Spaţiile şi dotarea materială a IOSUD/ Şcolii Doctorale permit realizarea 

activităţilor de cercetare, în domeniul evaluat, în acord cu misiunea şi obiectivele asumate 

(calculatoare, software specific, aparatură, echipamente de laborator, bibliotecă, acces şa baze de 

date internaţionale, etc.). Infrastructura de cercetare şi oferta de servicii de cercetare sunt prezentate 

public prin intermediul unei platforme de profil 

IOSUD-UAB asigură în mod gratuit, prin intermediul bibliotecilor sale, atât în format clasic, 

cât şi electronic, resursele de învăţare (manuale, tratate, referinţe bibliografice, antologii etc.) pentru 

fiecare program de studii organizat, indiferent de nivel (licenţă, master, doctorat). Biblioteca UAB 

dispune, pe lângă accesul electronic, de un număr corespunzător de volume din ţară şi străinătate şi 

de abonamente la principalele reviste de specialitate din ţară şi străinătate pentru fiecare disciplină 

care defineşte un program de studii - http://library.uab.ro/ 

BibliotecaUAB dispune de un fond de carte propriu (peste 100.000 volume), corespunzător 

domeniului Filologie şi de o reţea de calculatoare conectate la Internet. Biblioteca este organizată, 

din punct de vedere administrativ pe două servicii, fiind deservită de personal de specialitate, 

bibliotecari cu studii superioare şi medii şi funcţioneze în baza Regulamentului de funcţionare şi 

organizarehttp://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=7&l=ro#%20REGULAMENTUL%20DE

%20ORGANIZARE%20SI%20FUNCTIONARE. Bibliotecaasigură un număr suficient de 

publicaţii şi periodice româneşti şi străine, corespunzător misiunii asumate la nivelul întregii 

universităţi şi al programelor sale de studii. 

Biblioteca UAB are în structură în prezent săli de lectură organizate cu acces liber la raft, un 

serviciu de împrumut, o sală multimedia cu 50 calculatoare conectate la Internet, aflate în unitatea 

http://business-metaphors.ro/
http://library.uab.ro/
http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=7&l=ro#%20REGULAMENTUL%20DE%20ORGANIZARE%20SI%20FUNCTIONARE
http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=7&l=ro#%20REGULAMENTUL%20DE%20ORGANIZARE%20SI%20FUNCTIONARE
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centrală şi dispune de un fond de carte corespunzător disciplinelor prevăzute în programele 

curriculare, pe cicluri de studii universitare (licenţă, masterat, doctorat) (a se vedea Anexa 

SDF_A.1.5.1.1.). 

Biblioteca asigură acces la baze de date bibliografice cu conţinut full-text, bibliometrice şi 

statistice cu acces local sau online în funcţie de specificul platformei: Jstor, Thomson Reuters, 

Cambridge Journals, SpringerLink, precum şi la alte resurse electronice cu reviste ştiinţifice, resurse 

disponibile prin intermediul Asociaţiei Anelis Plus în cadrul Proiectului Acces Naţional Electronic 

la Literatura Ştiinţifică pentru Susţinerea Sistemului de Cercetare şi Educaţie din România - Anelis 

Plus 2020: Elsevier ScienceDirect Freedom Collection, ProQuest Central, Emerald Management 

Xtra, Clarivate Analytics (Thomson ISI). 

http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=18&l=ro(vezi AnexaSDF_A.1.5.1.1.). 

 

A.1.5.1.2 Gradul de înnoire a infrastructurii de cercetare în ultimii 5 ani 

În perioada 2015-2017 s-a desfăşurat proiectul de cercetare CNCS UEFISCDI-PN-II-RU TE-2014-

4-2785 INVARIANTE UNIVERSALE ŞI VARIANTE ALE METAFOREI ECONOMICE ÎN 

LIMBILE ROMÂNĂ ŞI ENGLEZĂ. O ABORDARE COGNITIVĂ DIN PERSPECTIVA 

LINGVISTICII CORPUSULUI (director proiect Teodora Iordăchescu), prin care s-a achiziţionat un 

Laborator de Lingvistica Corpusului, cu următoarele dotări: 6 Calculatoare Dell OptiPlex, 6 

Monitor DELL E2216H, 2 laptop-uri, 1 Multifunctională A4 XEROX Phaser, Fax Panasonic Laser, 

1 Proiector BENQ MS531, 1 tablă magnetică whiteboard, 1 HDD extern Seagate 1 TB, alte obiecte 

de inventar. 

 

A.1.5.1.3 Lista echipamentelor de cercetare la care au acces doctoranzii şi site-urile unde sunt 

afişate   

Lista echipamentelor de cercetare la care au acces doctoranzii descrie echipamentele de care 

dispune universitatea şi pe care le poate pune la dispoziţia studenţilor-doctoranzi în vederea 

desfăşurării în bune condiţii a cercetării acestora. A se vedea Anexa SDF_ A.1.5.1.3. 

 

A.1.5.2 Acorduri de parteneriat pentru cercetarea ştiinţifică în care sunt 
implicaţi doctoranzi 

A.1.5.2.1. Lista acordurilor de parteneriat 

 Lista acordurilor de parteneriat se regăseşte în Anexa A.1.5.2.1.  

 

http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=18&l=ro
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A.1.5.3. Laboratoare/centre/ateliere/institute de cercetare cu statute/ 
regulamente de funcţionare care prevăd accesul doctoranzilor  

A.1.5.3.1 Lista laboratoarelor din domeniu/centrelor/institutelor în care au acces doctoranzii 

1. Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural promovează excelenţa în cercetarea 

întreprinsă de colectivele cu potenţial ridicat în derularea unor proiecte finanţate prin programe 

naţionale, îşi racordează activitatea la problematica actuală a culturii europene cu orientare spre 

multiculturalitate şi interdisciplinaritate. Centrul funcţionează cu recunoaştere instituţională - 

http://ccfdm.uab.ro/. 

2. Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum” urmăreşte, pe de o parte, sprijinirea şi 

promovarea proiectelor de cercetare în domeniu şi, pe de altă parte, prin chiar existenţa unui cadru 

organizat, contactul cu preocupări similare din alte medii universitare. Ştiinţa imaginarului este 

considerată, în prezent, ca fiind una din disciplinele esenţiale care facilitează abordarea modernă a 

extinsei problematici aferente cercetării fenomenelor antropologice, sociale, culturale (cu toate 

componentele sale) etc. Centrul funcţionează cu recunoaştere instituţională, naţională şi 

internaţională – http://speculum.uab.ro/. 

3.Centrul de Cercetare şi Inovare în Educaţia Lingvistică - CIEL dezvoltă cercetări 

fundamentale şi aplicative în educaţia lingvistică si interculturală. Direcţiile sale prioritare vizează 

cu precădere cercetări în domeniile: Plurilingvism si interdisciplinaritate si Educaţia lingvistică şi 

noile tehnologii. Activitatea de cercetare urmăreşte creşterea performanţei ştiinţifice şi stimularea 

cercetării ştiinţifice în rândul tinerilor cercetători prin implicarea studenţilor, masteranzilor şi a 

doctoranzilor de la toate specializările cu profil filologic sau interdisciplinar, dar şi a actorilor din 

arena socio-profesională a pieţei extinse europene şi a „satului global”. Centrul funcţionează cu 

recunoaştere instituţională, naţională şi internaţională - http://ciel.uab.ro. A se vedea Anexa SDF_ 

A.1.5.3.1. 

A.1.5.3.3 Norme de reglementare a accesului studenţilor doctoranzi în 

laboratoare/centre/ateliere/institute de cercetare  

Există norme de reglementare a utilizării Laboratorului S7 din cadrul Departamentului de Filologie. 

(Vezi Anexa SDF_ A.1.5.3.3).  

http://ciel.uab.ro/
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B. EFICACITATEA INSTITUŢIONALĂ 

B.1. Numărul, calitatea şi diversitatea candidaţilor la studii 
universitare de doctorat 

B.1.1. Standardele impuse de IOSUD-UAB pentru admiterea la 
studii universitare de doctorat 

B.1.1.1. Raportul dintre numărul absolvenţilor la nivel de masterat şi numărul de candidaţi admişi la 

studii doctorale în ultimii 5 ani 

Admitere 2013-2014 (8 doctoranzi înmatriculaţi), 2014-2015 (3 doctoranzi înmatriculaţi), 

2015-2016 (16 doctoranzi înmatriculaţi), 2016-2017 (14 doctoranzi înmatriculaţi), 2017-2018 (11 

doctoranzi înmatriculaţi), 2018-2019 (10 doctoranzi înmatriculaţi) 

Absolvenţi cu diploma de master domeniul Filologie 2012-2014 (37), 2013-2015 (44), 2014-

2016 (30), 2015-2017 (32), 2016-2018 (27) 

Astfel, raportul dintre numărul absolvenţilor la nivel de masterat şi numărul de candidaţi admişi 

la studii doctorale în ultimii 5 ani se prezintă în felul următor: 2014 (37:8=4,65); 2015 (13,66); 2016 

(2,87); 2017 (2,28); 2018 (2,7). O medie a acestui raport pentru ultimii 5 ani este 5,232. 

O situaţie detaliată a numărului de doctoranzi admişi şi a absolvenţilor cu diplomă de master 

se regăseşte la Anexa SDF_B.1.1.1.  

B.1.1.2. Rata de renunţare / abandon a studenţilor doctoranzi în primii 2 ani de la admiterea 

candidaţilor la studii universitare de doctorat nu depăşeşte 30%. 

Conform statisticilor realizate la nivelul SDF rata de renunţare/abandon a studenţilor 

doctoranzi la 2 ani de la admitere este 7,91% (medie), la nivelul perioadei analizate, astfel: 0% 

(2013-2015), 0% (2014-2016), 31,25% (2015-2017), 7,14% (2016-2018), 9,09% (2017-2019), 0% 

(2018-2020). În concluzie, rata de abandon se situează cu mult sub nivelul de referinţă de 30% 

solicitat de standardele ARACIS. (SDF_B.1.1.2.) 

 

B.1.1.3. IOSUD/ Şcolile doctorale au mecanisme prin care se asigură că programul de pregătire prin 

studii universitare de doctorat conduce la formarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor pentru 

cercetarea ştiinţifică 

Programul de pregătire bazat pe studii avansate a studenţilor-doctoranzi din cadrul SDF 

echivalează cu o perioadă de 14 săptămâni de activitate didactică, de maxim 2 ore şi un număr de 

30 de credite ECTS. Programul se derulează pe durata semestrului I al primului an de studii 

doctorale. Planul de învăţământ include discipline relevante pentru asigurarea formării 

competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor pentru cercetarea ştiinţifică în domeniul Filologie. Astfel, 

în Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, sunt incluse 4 discipline, dintre care 
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minim 3 fac parte din categoria celor fundamentale şi 1 dintre disciplinele de specialitate/opţionale. 

Alegerea cursurilor de specialitate din cadrul programului individual de cercetare ştiinţifică se face 

de către studentul doctorand cu consultarea conducătorului de doctorat. Se adaugă, începând cu anul 

universitar 2018-2019 disciplina „Metode de cercetare ştiinţifică în domeniul criticii şi istoriei 

literare. Etică şi integritate academică”.  

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate aferente SDF este susţinut de 

cadre didactice sau cercetători care au calitatea de conducător de doctorat / abilitat, profesor / CS I 

sau conferenţiar universitar / CS II cu expertiză probată în domeniul disciplinelor predate.  

 

Dovezi privind cadrele didactice şi cercetătorii care au predat cursuri în sem. I al anului universitar 

2018-2019 se regăsesc în Anexa SDF_B.1.1.3. 

Conţinutul Planurilor de învăţământ derulate în cadrul SDF în perioada 2013-2019 poate fi 

consultat la adresa web: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=16&l=ro. Planurile de 

învăţământ derulate la SDF în perioada 2013-2019 se regăsesc şi în Anexa SDF_B.1.1.3. 

 Disciplinele propuse de SDF au precizate în fişa disciplinei competenţele profesionale şi 

transversale. http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=17&l=ro 

 

B.1.1.4. Există, pentru fiecare doctorand, un program de pregătire stabilit, dezvoltat, monitorizat şi 

finalizat/în curs de finalizare. 

În Planul studiilor Universitare de doctorat - anexa la Contractul de studii universitare de 

doctorat - este menţionat Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (care include 

disciplinele parcurse şi notele obtinute  de doctorand) şi Programul individual de cercetare 

ştiinţifică (care include titlurile celor 3 rapoarte de progres anual şi data susţinerii). Pentru 

susţinerea raportului de progres anual, doctoranzii parcurg etapele prevăzute de PO 22.002/2017. 

Procesul verbal redactat şi semnat de conducătorul de doctorat şi de membrii comisiei de îndrumare 

după susţinerea raportului anual precizează punctele tari şi punctele slabe ale raportului şi se 

formulează observaţii şi recomandări pentru îmbunătăţtirea cercetării doctorale. O procedură 

asemănătoare se aplică şi în cazul presusţinerii tezei de doctorat în faţa comisiei de îndrumare, când 

în procesul verbal se menţionează calificativul Admis/Respins în urma evaluării tezei înaintea 

susţinerii publice.  

Lunar, doctoranzii au obligaţia de a completa Fişa de activitate zilnică (FAZ), în care sunt 

menţionate activităţile derulate de doctorand în legătură cu implementarea programului de cercetare 

doctorală. În acest fel, conducătorul de doctorat, care contrasemnează FAZ-ul monitorizează 

îndeaproape parcursul academic al doctorandului. 

(A se vedea şi anexa SDF_B.1.2.4.) 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=16&l=ro
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=17&l=ro
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B.1.1.5. Programul de studii universitare de doctorat cuprinde însuşirea criteriilor eticii în cercetare 

În planul de învăţământ al SDF (2018-2019) este prevăzută disciplina SDF 104 „Metode de 

cercetare ştiinţifică în domeniul criticii şi istoriei literare. Etică şi integritate academică”: 

http://doctorate.uab.ro/upload/17_1653_fd_sdf_metodologia_cercetarii.pdf (A se vedea şi anexa 

SDF_B.1.1.5.) 

 

B.1.1.6. Studenţii doctoranzi au acces la un soft pentru verificarea similitudinii 

UAB, în calitate de IOSUD, utilizează - în vederea asigurării originalităţii produselor 

ştiinţifice ale doctoranzilor - serviciul Sistemantiplagiat.ro. Acest sistem se aplică din anul 2012. 

Utilizarea de către UAB, în continuare, în anul universitar 2018/2019, este reglementată prin 

contractul semnat la 26 sept. 2018 cu firma furnizoare, Plagiat – Sistem Antiplagiat prin Internet 

SRL, Bucureşti, act prezentat în anexă. Sistemul operează cu mai mulţi coeficienţi, cel mai 

important în detectarea preluărilor ilicite fiind Coeficientul de similitudine 2, care operează cu fraze 

de 25 de cuvinte sau mai lungi.  

Există şi o procedură operaţională (SEAQ_PO_IOSUD-UAB_08) prin care se 

implementează generarea şi analiza raportului de similitudine. Conducătorul de doctorat are 

obligaţia de a redacta rezoluţia cu privire la raportul de similitudini, parte a dosarului de doctorat 

care se încarcă în platforma CNATDCU după susţinerea publică a tezei. 

Pentru dovezi privind utilizarea programului antiplagiat a se vedea AnexaSDF_B.1.1.6. 

 

B.1.1.7. Pe întreaga durată a stagiului de pregătire doctorală, studenţii doctoranzi din domeniu 

beneficiază de sprijinul comisiilor de îndrumare, complementar celui oferit de către conducătorul 

ştiinţific de doctorat. Comisiile sunt oficializate în documentele care vizează cuantificarea activităţii 

de cercetare ştiinţifică a studenţilor doctoranzi. 

Fiecare conducător de doctorat din SDF numeşte la începutul anului universitar comisia de 

îndrumare, formată din 3 specialişti (conducători de doctorat din SDF, cadre didactice şi cercetători 

din UAB sau alte Universităţi sau institute din ţară), pentru fiecare doctorand în parte. Comisia se 

avizează în CSUD şi se aprobă de Senatul UAB. 

La susţinerea fiecărui raport de progres anual, se completează un proces verbal, unde sugestiile, 

observaţiile şi recomandările pentru doctorand sunt asumate de întreaga comisie de îndrumare. 

Pentru dovezi privind componenţa comisiilor de îndrumare şi procesele-verbale întocmite la 

susţinerea rapoartelor anuale, a se vedea AnexaSDF_B.1.1.7. 
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C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

C.1. Existenţa şi derularea periodică a sistemului de asigurare 
internă a calităţii 

C.1.1. Există cadrul instituţional şi se aplică o procedură pentru 
monitorizarea asigurării interne a calităţii, precum şi 
politici de asigurare internă a calităţii relevante. 

*C.1.1.1.IOSUD a dezvoltat şi aplică periodic o procedură de evaluare şi monitorizare internă a 

evoluţiei şcolilor doctorale.  

În şedinta Senatului UAB din 01.07.2016 a fost aprobată Metodologia de autoevaluare a activităţii 

IOSUD-UAB: http://doctorate.uab.ro/upload/38_1665_metodologie_autoevaluare_iosud.pdf 

 

(a) activitatea ştiinţifică a conducătorilor de doctorat;  

În baza Procedurii Operaţionale PO_IOSUD_07 fiecare conducător de doctorat are obligaţia de 

a completa anual un Raport de autoevaluare pe anul anterior, din care să rezulte următoarele 

informaţii:  

9. Îndeplinirea standardului minimal anual de performanţă, în conformitate cu metodologia de 

evaluare periodică a calităţii personalului didactic şi de cercetare din UAB (M-CD-2/aprobat 

Senat UAB din 14.12.2017) [25p]; 

10.  Activitatea ştiinţifică din ultimii cinci ani a conducătorului de doctorat raportată la 

standardele CNATDCU în vigoare însumează cel puţin 25% din punctajul solicitat pentru 

abilitare [25p pentru îndeplinirea acestui standard, 0 dacă standardul nu este îndeplinit]; 

11. Activitatea de cercetare ştiinţifică a doctoranzilor din anul anterior la care este coordonator, 

conform standardelor CNATDCU [3p-articol; 1p-lucrare susţinută la conferinţă]; 

12. Scorul CNATDCU la zi pentru fiecare conducător de doctorat  

[Depăşirea cu câte 5% a standardelor specifice se bonifică cu câte 10p]; 

13. Nr. teze validate de CNATDCU în anul anterior [10p/teză]; 

14. Numărul tezelor de doctorat coordonate în cotutelă naţională/internaţională [5p/10p]; 

15. Numărul tezelor de doctorat coordonate redactate într-o limbă de circulaţie internaţională 

[5p/teză]; 

16. Nr. doctoranzi exmatriculaţi la care a fost coordonator în anul anterior [-3p/doctorand]; 

 

Directorul SDF verifică corectitudinea întocmirii rapoartelor de autoevaluare şi elaborează un 

document centralizator, care include toate aceste informaţii, avizat ulterior de Directorul CSUD. 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1665_metodologie_autoevaluare_iosud.pdf
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Rapoartele de autoevaluare sunt aprobate în şedinţa CSUD din luna aprilie a fiecărui an. Pentru 

dovezi privind derularea procesului de evaluare, a se vedea Anexa SDF_C.1.1.1 

(b) infrastructura şi logistica necesare desfăşurării activităţii de cercetare 

A se vedea conţinutul anexelor SDF_A.1.5.1.1, A.1.5.1.3, A.1.5.3.1. 

(c) procedurile şi normele subsecvente pe baza cărora se organizează studiile doctorale. 

Procedurile elaborate de CSUD se revizuiesc periodic, dacă sunt necesare completări sau se 

realizează o nouă ediţie, dacă sunt necesare modificări de substanţă a acestora. 

(a se vedea pe site-ul Senatului UAB, VIII Doctorat: http://senat.uab.ro/index.php?pagina=-

&id=26&l=ro). 

 

*C.1.1.2. Pe parcursul stagiului de pregătire doctorală sunt implementate mecanisme de feedback 

din partea studenţilor doctoranzi prin care să se identifice nevoile acestora, precum şi nivelul lor de 

satisfacţie faţă de programul doctoral per ansamblu, în vederea îmbunătăţirii continue a serviciilor 

academice şi administrative oferite. 

CSUD a elaborat Procedura PO_CSUD_05 prin care este reglementată evaluarea 

conducătorilor de doctorat de către studenţii-doctoranzi ca mecanism de feedback din partea 

studenţilor doctoranzi pentru a se identifica cât mai exact nevoile acestora, precum şi nivelul lor de 

satisfacţie faţă de programul doctoral per ansamblu, în vederea îmbunătăţirii continue a serviciilor 

academice şi administrative oferite de IOSUD-UAB în general şi SDF în particular. A se vedea 

Anexa SDF_C.1.1.2. 

http://senat.uab.ro/upload/102_1659_01_seaq_po_iosud-uab_final_site.pdf 

 

C.2. Transparenţa informaţiilor şi accesibilitate la resursele de 
învăţare 

C.2.1. Informaţiile de interes pentru studenţii doctoranzi, viitorii 
candidaţi, respectiv informaţiile de interes public sunt 
disponibile spre consultare în format electronic. 

C.2.1.1. Şcoala doctorală de Filologie, prin intermediul IOSUD-UAB, publică pe website-ul 

instituţiei organizatoare, cu respectarea reglementărilor generale cu privire la protecţia datelor, 

informaţii despre:  

(a) regulamentul şcolii doctorale: 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1631_regulament_scoala_doctorala_filologie_2018_semnat_fn.pdf 

(b) regulamentul de admitere: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=32&l=ro 

http://senat.uab.ro/index.php?pagina=-&id=26&l=ro
http://senat.uab.ro/index.php?pagina=-&id=26&l=ro
http://senat.uab.ro/upload/102_1659_01_seaq_po_iosud-uab_final_site.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/38_1631_regulament_scoala_doctorala_filologie_2018_semnat_fn.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=32&l=ro
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(c) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă şi procedura de susţinere publică a tezei: 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1666_41_567_11_po_22.pdf 

(d) conţinutul programelor de studii 

Planurile de învăţământ: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=21&l=ro 

Fişele disciplinelor: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=17&l=ro 

(e) profilul ştiinţific al conducătorilor de doctorat din şcoală, precum şi date instituţionale de contact 

ale acestora: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=15&l=ro 

(f) informaţii despre standardele de elaborare ale tezei de doctorat: 

http://senat.uab.ro/upload/48_674_ghid_elaborare_teza_doctorat_filologie.pdf 

(g) link-uri către rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susţinute public, precum şi data, 

ora, locul unde vor fi susţinute acestea, cu cel puţin 20 de zile înaintea susţinerii:  

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=64&l=ro 

Toate informaţiile sunt accesibile la adresa http://doctorate.uab.ro/ 

 

C.2.2. Şcoala doctorală de Filologie asigură studenţilor doctoranzi acces 
la resursele necesare derulării studiilor doctorale. 

C.2.2.1. Toţi studenţii doctoranzi au acces gratuit la o platformă cu baze de date relevante/ 

bibliotecă pentru domeniile studiilor de doctorat organizate. 

Biblioteca UAB asigură acces la baze de date bibliografice 

(http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=18&l=ro), cu conţinut full-text, bibliometrice şi 

statistice cu acces local sau online în funcţie de specificul platformei: Jstor, Cambridge Journals, 

SpringerLink, precum şi la alte resurse electronice cu reviste ştiinţifice, resurse disponibile prin 

intermediul Asociaţiei  Anelis Plus în cadrul Proiectului Acces Naţional Electronic la Literatura 

Ştiinţifică pentru Susţinerea Sistemului de Cercetare şi Educaţie din România - Anelis Plus 2020: 

Elsevier ScienceDirect Freedom Collection, ProQuest Central, Emerald Management Xtra, 

Clarivate Analytics (Thomson ISI). 

A se vedea şi Anexa SDF_C.2.2.1. 

 

C.2.2.2. Fiecare student doctorand are acces, la cerere şi cu acordul conducătorului de doctorat, la 

un sistem electronic de verificare a gradului de similitudine cu alte creaţii ştiinţifice sau artistice 

existente. 

IOSUD-UAB utilizează, în vederea asigurării originalităţii produselor ştiinţifice, serviciul 

Sistemantiplagiat.ro. Doctoranzii SDF au acces la cerere la verificarea gradului de similitudini cu 

alte creaţii ştiinţifice existente. Serviciul este gratuit pentru verificarea rapoartelor anuale de progres 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1666_41_567_11_po_22.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=21&l=ro
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=17&l=ro
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=15&l=ro
http://senat.uab.ro/upload/48_674_ghid_elaborare_teza_doctorat_filologie.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=64&l=ro
http://doctorate.uab.ro/
http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=18&l=ro
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şi a tezei de doctorat. Pentru o verificare suplimentară, solicitată în mod expres de către doctorand, 

pentru teza sau pentru alte studii redactate de acesta, se percepe o taxă administrativă de 50 lei. 

Pentru dovezi privind utilizarea programului antiplagiat a se vedea AnexaSDF_B.1.1.6. 

 

C.2.2.3. Toţi studenţii doctoranzi au acces la laboratoarele de cercetare ştiinţifică sau alte facilităţi 

în funcţie de specificul domeniului/domeniilor din cadrul şcolii doctorale, conform unor reguli de 

ordine interioară. 

Doctoranzii SDF au acces la facilităţile oferite de Laboratorul de Lingvistica Corpusului din 

Cadrul Centrului de Cercetare CIEL. 

Accesul la alte laboratoare de specialitate din cadrul UAB se realizează conform normelor 

specifice (a se vedea Anexa SDF_C.2.2.3.)  

 

C.2.2.4. Asociaţiile studenţeşti şi/sau studenţii reprezentanţi organizează alegeri în rândul 

studenţilor doctoranzi, la nivelul SDF, pentru poziţii în Consiliul Şcolii Doctorale şi în CSUD, prin 

vot universal, direct şi secret, toţi studenţii doctoranzi având dreptul să aleagă şi să fie aleşi  

Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor academice pentru mandatul 2016-2020 

a fost aprobată în Senatul UAB la 18.11.2015. Astfel, doctoranzii înmatriculaţi la SDF şi-au ales 

reprezentantul în Consiliul SDF, în CSUD şi Senat (vezi AnexaSDF_C.2.2.4.) 

 

C.2.2.5. În urma evaluării interne, atât IOSUD, cât şi şcolile doctorale elaborează strategii şi politici 

de acţiune în vederea remedierii deficienţelor semnalate şi a stimulării performanţei ştiinţifice şi 

academice a IOSUD. 

Prin implementarea Metodologiei de autoevaluare a activităţii IOSUD-UAB  

(http://doctorate.uab.ro/upload/38_1665_metodologie_autoevaluare_iosud.pdf), au fost redactate 3 

rapoarte de evaluare internă (2016, 2017, 2018), care surprind evoluţia şi dinamica Şcolilor 

Doctorale din IOSUD-UAB şi propun planuri de măsuri pentru remedierea deficienţelor semnalate 

(a se vedea Anexa SDF_C.2.2.5). 

De asemenea, o preocupare constantă în IOSUD-UAB este legată de asigurarea resurselor 

financiare pentru doctoranzi astfel încât cercetarea doctorală să se finalizeze cu teze de calitate.  

Astfel, prin decizia CA a UAB din 05.07.2017, a fost alocat un grant anual în valoare de 

4000 lei pentru doctoranzii care beneficiază de subvenţie pentru a deconta cheltuieli de formare 

profesională (participarea la conferinţe, stagii în străinătate, publicare de articole de specialitate sau 

realizarea de studii de laborator şi/sau teren). (Anexa SDF_ C.2.2.5.) 

 

 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1665_metodologie_autoevaluare_iosud.pdf
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C.3. Gradul de internaţionalizare 

C.3.1. Există o strategie şi este aplicată, pentru creşterea gradului 
de internaţionalizare a studiilor doctorale. 

*C.3.1.1. IOSUD are încheiate acorduri de mobilitate cu universităţi din străinătate, cu institute de 

cercetare, cu companii care desfăşoară activităţi în domeniul studiat, care vizează mobilitatea 

studenţilor doctoranzi şi a cadrelor didactice (de exemplu, acorduri ERASMUS pentru ciclul de 

studii doctorale) şi cel puţin 5% dintre studenţii doctoranzi au efectuat un stagiu de pregătire în 

străinătate sau o altă formă de mobilitate precum participarea la conferinţe ştiinţifice internaţionale.  

Pentru domeniul Filologie, există 6 acorduri de mobilitate Erasmus încheiate de UAB cu 

Universităţi din Malta, Turcia, Germania, Bulgaria şi o asociaţie studenţească din România (A se 

vedea Anexa SDF_C.3.1.1.)  

În ultimii 5 ani o doctorandă a beneficiat de mobilităţi ERASMUS+ şi ERASMUS 

MUNDUS, iar 4 doctoranzi au participat cu 6 lucrări la conferinţe ştiinţifice în străinătate. 

Dovezi care atestă îndeplinirea acestui indicator se regăsesc in Anexa SDF_C.3.1.1. 

 

C.3.1.2. Şcoala doctorală sprijină, inclusiv financiar, organizarea unor doctorate în cotutelă 

internaţională, respectiv invitarea unor experţi care să susţină cursuri / prelegeri pentru studenţii 

doctoranzi. 

 

SDF are o lungă tradiţie în organizarea de doctorate în co-tutelă, în special cu universităţi 

din Franţa: Michel de Montaigne, Bordeaux 3, Stendhal, Grenoble 3, Aix-Marseiile, Provence 3. 

În perioada 9-12 martie 2017, în cadrul Proiectului CNCS-UEFISCDI PN-II-RU-TE-2014-4-2785 a 

fost organizat cursul intensiv - Intensive course on Metaphor identification, annotation and tagging, 

Alba Iulia, unde a predat şi profesorul Giacomo FERRARI, de la Università degli Studi del 

Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Italia(a se vedea Anexa SDF_C.3.1.2). 

 

C.3.1.3. Internaţionalizarea activităţilor din cadrul studiilor doctorale este susţinută de către IOSUD 

prin măsuri concrete (de exemplu, participarea la târguri educaţionale pentru atragerea de studenţi 

doctoranzi internaţionali; includerea experţilor internaţionali în comisii de îndrumare sau de 

susţinere a tezelor de doctorat etc.). 

Reprezentanţi ai IOSUD-UAB sau ai conducerii UAB au participat în perioada 2016-2018 la 

diferite manifestări şi târguri internaţionale, cu scopul internaţionalizării activităţilor, inclusiv din 

cadrul studiilor doctorale: 
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1. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, împreună cu Directorul CRI a 

participat în perioada 7-12 aprilie 2016 în Palestina la Festivalul “Al-Quds University Festival for 

The cultural Exchange between people”. 

2. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a participat în perioada 11-13 iunie 

2016 la Chişinău la evenimentele ocazionate de “Ziua Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova”. 

3. În perioada 3-4 decembrie 2016 Prorectorul I al UAB, D-na Conf. univ. dr. Andreea Muntean a 

participat la Târgul Educaţional de la Frankfurt, organizat de Universitatea Goethe, UAB fiind 

singura Universitate din Europa de Est cu stand propriu. 

4. Prorectorul I al UAB, D-na Conf. univ. dr. Andreea Muntean a participat la Târgul Educaţional 

organizat la Rabat, în Maroc în data de 22 martie 2017. 

5. Directorul CRI, Dl. Lect. univ. dr. Petru Ştefan Ionescu a participat la Târgul EAIE  organizat la 

Sevilla, în perioada 11 septembrie 2017- 15 septembrie 2017. 

6. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia participat în perioada 17-24 noiembrie 

2017, ca Invited Speaker la conferinţa din domeniul matematicii, organizată în 

capitala sultanatului Oman, Muscat. 

7. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a participat la conferinţa internaţională 

on Geometry and Mathematical Models in Complex Phenomena, ca invitat de 

onoare, organizată în perioada 5-7 decembrie 2017 la Calcutta, India. 

8. În perioada 27 februarie-2 martie 2018 Prorectorul I al UAB, D-na Conf. univ. dr. Andreea 

Muntean a participat la Târgul Educaţional organizat la Dubai.  

9. În perioada 05 martie-10 martie 2018 D-na Adina Elena Petrescu (CRI-UAB) a participat la 

Târgul Educaţional organizat în Maroc, la Rabat şi Casablanca sub egida CNR.  

10. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a vizitat Universitatea din Gyula, 

Ungaria şi Universitatea East Sarajevo, unde a fost invitat de onoare în cadrul ceremoniilor de 

desfăşurate cu ocazia zilelor acestei instituţii. 

11. MOU semnat între UAB şi Universitatea din Turkmenistan, 26 aprilie 2018 de către Rectorul 

UAB în prezenţa ES ambasadorul Turkmenistanului la Bucureşti. 

12. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia împreună cu Dl. Petru Ştefan Ionescu, 

directorul CRI, au participat la târgul educaţional din Turkmenistan în perioada 2-4 iulie 2018.  

13. Prorectorul I al UAB, D-na Conf. univ. dr. Andreea Muntean împreună cu Dl. Petru Ştefan 

Ionescu, directorul CRI, au participat la târgul educaţional din EAIE organizat la Geneva în 

perioada 12-14 septembrie 2018. 

14. Lect. univ. dr. Bogdan Decebal Manole a participat, din partea CRI, în perioada 29.09.2019-

01.10.2018, la târgul educaţional internaţional din Kazahstan, Almati. 
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15. Conf. univ. dr. Gabriel Dan Bărbuleţ şi Asist. univ. dr. Alin Tomuş, au participat la târgul 

educaţional internaţional din Tunisia, Campus Roumanie, în perioada 17-19 Octombrie 2018. 

16. Conf. univ. dr. Mircea Rîşteiu şi Asist. univ. dr. Alin Tomuş, au fost profesori invitaţi la 

Universitatea din Turkmenistan, pe parcursul lunii  noiembrie 2018, în baza memorandumului de 

colaborare între cele două universităţi 

17. Lect. univ. dr. Dorin Wainberg a fost profesor invitat la SUNY, College at  Brockport (USA), 

pe parcursul anului academic 2017-2018. În urma contactelor stabilite acolo, am primit vizita 

directorului Departamentului de Relaţii Internaţionale din cadrul College of Brockport, Dl. George 

Şipoş, cu această ocazie demarându-se procedura de semnare a unui acord de colaborare între cele 

două instituţii. 

Un eveniment important organizat de Centrul de Relaţii Internaţionale a UAB (CRI), în 

cadrul Săptămânii Internaţionale CRI, ajuns în 2018 la a 5-a ediţie este Workshop-ului Exploratoriu 

“Internationalisation of Higher Education: Challenges and Rewards” cu participarea membrilor 

delegaţiilor din diferite Universităţi din întreaga lume, dar şi a reprezentanţilor Universităţilor 

participante la Erasmus International Week. 

Anexa SDF_C.3.1.3cuprinde rapoartele anuale ale Centrului de Relaţii Internaţionale (CRI) 

a UAB, precum şi documentele de studii ale studentei doctorande.Hilal (Nawal) Shomali,din 

Palestina înmatriculată la SDF în anul 2016. 

 

C.4. Transparenţa informaţiilor şi accesibilitate la resursele de 
învăţare 

C.4.1. Informaţiile de interes pentru studenţii doctoranzi, viitorii 
candidaţi, respectiv informaţiile de interes public sunt 
disponibile spre consultare în format electronic. 

C.4.1.1. Şcoala Doctorală de Filologie publică pe website, cu respectarea reglementărilor generale 

cu privire la protecţia datelor:  

(a) regulamentul şcolii doctorale: 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1631_regulament_scoala_doctorala_filologie_2018_semnat_fn.pdf 

(b) regulamentul de admitere: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=32&l=ro 

(c) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă şi procedura de susţinere publică a tezei: 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1666_41_567_11_po_22.pdf 

(d) conţinutul programelor de studii: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=16&l=ro 

(e) informaţii despre standardele de elaborare ale tezei de doctorat: 

http://senat.uab.ro/upload/48_674_ghid_elaborare_teza_doctorat_filologie.pdf 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1631_regulament_scoala_doctorala_filologie_2018_semnat_fn.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=32&l=ro
http://doctorate.uab.ro/upload/38_1666_41_567_11_po_22.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=16&l=ro
http://senat.uab.ro/upload/48_674_ghid_elaborare_teza_doctorat_filologie.pdf
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D. STRUCTURI INSTITUŢIONALE INTERNE PENTRU ASIGURAREA 
CALITĂŢII 

 

D.1 Structurile instituţionale, administrative, manageriale şi resurse 
financiare pentru asigurarea calităţii 

D.1.1. Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat 
(IOSUD) a implementat mecanismele de funcţionare 
eficiente de asigurare a calităţii, prevăzute în legislaţia 
specifică privind organizarea studiilor de doctorat. 

D.1.1.1. Existenţa regulamentelor specifice şi aplicarea acestora la nivelul IOSUD, respectiv 

a şcolii doctorale, având ca perioadă de referinţă ultimii cinci ani:  

(a) regulamente interne ale structurilor administrative (regulamentul instituţional de 

organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, regulamentele şcolilor doctorale) 

Toate regulamentele, metodologiile şi procedurile sunt elaborate în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare, sunt aprobate de către Senatul UAB şi sunt postate pe pagina web 

dedicată: http://senat.uab.ro/index.php?pagina=-&id=26&l=ro 

Activitatea IOSUD-UAB este reglementată prin Regulamentul instituţional de organizare şi 

desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: 

http://senat.uab.ro/upload/39_489_08_regulament_doctorat_csud__iosud_final.pdf 

Regulamentul SDF (Ediţia a doua, revizia 1) a fost adoptat prin Hotărârea Senatului 

universitar numărul 12.1.15 din data de 14 decembrie 2018, fiind disponibil pe pagina web a 

Senatului UAB: 

http://senat.uab.ro/upload/94_1468_regulament_scoala_doctorala_filologie_2018_semnat_fn.pdf 

A se vedea Anexa SDF_ D.1.1.1_a.  

 

(b) metodologia de desfăşurare a alegerilor la nivelul CSUD, şcoli doctorale şi dovezi ale 

derulării acestora;  

În Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din 18.11.2015 a fost aprobată 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor academice pentru mandatul 2016-2020  

Dovezi ale derulării acestora au fost incluse în Anexa SDF_D.1.1.1_b 

 

(c) metodologia de desfăşurare a concursului pentru funcţia de director CSUD şi dovezi ale 

derulării acestuia;  

În UAB, organizarea şi desfăşurarea procesului de alegeri la nivelul directorului CSUD se 

realizează în baza Metodologiei privind desfăşurarea concursului public pentru ocuparea postului 

http://senat.uab.ro/index.php?pagina=-&id=26&l=ro
http://senat.uab.ro/upload/39_489_08_regulament_doctorat_csud__iosud_final.pdf
http://senat.uab.ro/upload/94_1468_regulament_scoala_doctorala_filologie_2018_semnat_fn.pdf
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de Director al Consiliului Pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrulUniversităţii „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia: 

http://doctorate.uab.ro/upload/40_923_metodologie_concurs_director_csud.pdf 

Dovezi ale derulării concursului au fost incluse în Anexa SDF_ D.1.1.1_c 

 

(d) metodologii de organizare şi desfăşurare a studiilor de doctorat (de admitere a studenţilor 

doctoranzi, de finalizare a studiilor de doctorat);  

 

UAB are elaborată o politică proprie de recrutare şi de admitere a studenţilor-doctoranzi, pe 

care o aplică în mod transparent şi riguros, respectând principiul egalităţii şanselor tuturor 

candidaţilor, fără nicio discriminare.  

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, IOSUD-UAB pune la dispoziţia acestora, în fiecare 

an, toate informaţiile privind desfăşurarea concursului de admitere, acestea sunt publicate pe site: 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=32&l=ro 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile 

universitare de doctorat, domeniul Filologie, cu anexele aferente, se elaborează în cadrul SDF, se 

avizează în CSUD şi se votează de către Senatul UAB în luna martie a fiecărui an. 

La nivelul IOSUD-UAB a fost elaborată Procedura operaţională privind alocarea locurilor 

subvenţionate/locurilor subvenţionate cu bursă, în cadrul şcolilor doctorale şi pe conducători de 

doctorat (Ediţia I – 08.06.2017; Ediţia II – 14.12.2018). 

În şedinţa Senatului din 27.04.2017 a fost aprobat Ghidul de elaborare a tezei de doctorat în 

domeniul Filologie. 

PO 22.003 din 27.04.2017 reglementează modalitatea şi etapele pe care le parcurge 

doctorandul în vederea susţinerii publice a tezei de doctorat. 

Anexa SDF_D.1.1.1_d cuprinde toate metodologiile şi procedurile privitoare la admiterea 

studenţilor-doctoranzi şi la finalizarea studiilor de doctorat. 

 

(e) existenţa unor mecanisme de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat şi de 

echivalare a doctoratului obţinut în alte state;  

În IOSUD-UAB a fost elaborată Metodologia privind recunoaşterea automată, a calităţii de 

conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate 

(Ediţia I – 29.11.2017; Revizia I – 26.07.2018), Anexa SDF_D.1.1.1_e 

 

(f) structuri de conducere funcţionale [(IOSUD / CSUD / Consiliul Şcolii Doctorale 

(regularitatea convocării şedinţelor)]; 

http://doctorate.uab.ro/upload/40_923_metodologie_concurs_director_csud.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=32&l=ro
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Ca regulă, convocatorul cu ordinea de zi şi materialele ce necesită formularea unor puncte 

de vedere se transmit membrilor CSUD cu o săptămână înainte de data stabilită a şedinţei. 

Dintre documentele curente care se avizează sunt: componenţa comisiilor de susţinere 

publică a tezelor de doctorat; schimbarea titlului raportului de cercetare sau a tezei; componenţa 

comisiilor de îndrumare ale doctoranzilor; cererile de prelungire, întrerupere, retragere sau 

exmatriculare a doctoranzilor; regulamente, metodologiile, procedurile elaborate ce vizează 

activitatea şcolilor doctorale; dosare de candidatură şi componenţa comisiilor de abilitare; afilierea 

noilor conducători de doctorat la şcolile doctorale componente IOSUD-UAB. (pentru dovezi 

peivind convocarea şedinţelor, vezi Anexa SDF_D.1.1.1_f). 

 

(g) contractul de Studii Universitare de Doctorat.  

Anexa SDF_ D.1.1.1_g include Contractul de Studii Universitare de Doctorat, Anexa la 

contract prin care a fost implementat conţinutul Ordinului MEN nr. 5.110 din 17 septembrie 2018 

privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor; ambele 

documente au şi o variantă în limba engleză pentru doctoranzii străini. Se adaugă anexele la 

contract privind prelungirea sau întreruperea studiilor universitare de doctorat. 

 

D.1.1.2. Regulamentul SDF include criterii, proceduri şi standarde obligatorii pentru 

următoarele aspecte: 

a) acceptarea de noi membri conducători de doctorat, precum şi reglementări referitoare la 

modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al şcolii 

doctorale; b) mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce priveşte oportunitatea, structura şi 

conţinutul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate; c) procedurile de 

schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-doctorand şi procedurile de mediere 

a conflictelor; d) condiţiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt; e) modalităţile de 

prevenire a fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului; f) asigurarea accesului la resursele 

de cercetare; g) obligaţiile de frecvenţă ale studenţilor-doctoranzi, 

A se vedea Anexa SDF_ D.1.1.1_a.  

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1631_regulament_scoala_doctorala_filologie_2018_semn

at_fn.pdf 

 

 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1631_regulament_scoala_doctorala_filologie_2018_semnat_fn.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/38_1631_regulament_scoala_doctorala_filologie_2018_semnat_fn.pdf
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D.1.2. IOSUD dispune de resursele logistice necesare pentru asigurarea 
calităţii 

 

D.1.2.1. Existenţa şi eficacitatea unui sistem informatic adecvat pentru evidenţa studenţilor 

doctoranzi şi a parcursului lor academic  

IOSUD-UAB utilizează un sistem informatic adecvat pentru evidenţa studenţilor doctoranzi 

şi a parcursului lor academic (University Management System): 

https://ums.uab.ro/ums/do/secure/inregistrare_user. A se vedea Anexa SDF_D.1.2.1. 

 

D.1.2.2. Existenţa şi utilizarea unui program informatic şi dovezi ale utilizării sale pentru 

verificarea procentului de similitudine în toate tezele de doctorat.   

 

Există şi este aplicată la nivelul IOSUD-UAB procedura operaţională (SEAQ_PO_IOSUD-

UAB_08) prin care se implementează generarea şi analiza raportului de similitudine: 

http://senat.uab.ro/upload/74_1372_18_seaq_po_iosud-uab_08.pdf 

Pentru dovezi privind utilizarea programului antiplagiat a se vedea AnexaSDF_B.1.2.6. 

 

Concluzii 

Aşa cum rezultă din prezentul raport, SDF se constituie astăzi ca o şcoală de doctorală ajunsă 

la maturitate, cu un corp didactic de excelenţă, dovedită nu numai de numărul semnificativ de 

publicaţii ştiinţifice realizate de aceştia, ci şi de prestigiul şi recunoaşterea pe plan naţional şi 

internaţional de care se bucură aceştia prin cooptarea lor în foruri importante decizionale pentru 

învăţământul academic superior din România (prof. univ. dr. Diana Câmpan este membru 

CNADTCU, Comisia de Filologie). 

Faptul că nicio teză nu a fost respinsă în comisia de specialitate a CNATDCU, ne oferă 

certitudinea că SDF-Alba Iulia este pe deplin îndreptăţită să-şi păstreze nivelul de acreditare şi 

recunoaştere în cadrul învăţământului superior din România, urmând o curbă ascendentă de 

dezvoltare. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ums.uab.ro/ums/do/secure/inregistrare_user.
http://senat.uab.ro/upload/74_1372_18_seaq_po_iosud-uab_08.pdf
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RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ 

 

ÎN VEDEREA ACREDITĂRII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE 

DOCTORAT 

 

Date prezentate Departamentului de Acreditare Evaluare din ARACIS de către:  

Instituţia de învăţământ superior: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Domeniul de studii universitare de doctorat: Contabilitate 

Tipul evaluării: Evaluare periodică 

 

Datele cuprinse în prezentul raport sunt complete, corecte și conforme cu principiile eticii 

universitare.  

 

Persoană de contact: lect. univ. dr. Dan Ioan Topor 

Directorul Şcolii Doctorale de Contabilitate (SDC) 

 

Aprobat CSDC 18.03.2019 

Aprobat CSUD 19.03.2019 

Aprobat Senat 27.03.2019 

 

 

        Director CSUD         Director SDC                                        Decan FSE 

Prof. univ. dr. Mihai Gligor        Lect. Univ. Dr. Dan Ioan Topor          Prof. univ. dr. Maria Popa 

                                    

  

 

 

Alba Iulia, 2019 
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Preambul 
SCOPUL 

Prezentul raport a fost elaborat în vederea evaluării periodice a calităţii Şcolii Doctorale de 

Contabilitate din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în conformitate cu 

dispoziţiile OM 3200/21.02.2019 şi vizează principalele activităţi didactice, de cercetare şi 

manageriale. Astfel, prezentul Raport a urmărit modul în care este implementată şi respectată 

legislaţia naţională în domeniu, regulamentele şi procedurile proprii, calitatea corpului didactic şi a 

studenţilor-doctoranzi, prin stabilirea nivelului de vizibilitate ori a prestigiului profesional de care 

se bucură aceştia în comunitatea academică, în funcţie de misiunea şi obiectivele declarate. 

PRINCIPALELE OBIECTIVE 

Raportul de autoevaluare al SDC a fost realizat urmărindu-se criteriile, standardele şi indicatorii 

de performanţă aşa cum au fost stabiliţi în Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 

3200/21.02.2019, privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a 

sistemelor de criterii, standard şi indicatori de performanţă. În procesul de evaluare, au fost luate în 

considerare documentele şi procesele derulate în SDC în perioada 2014-2018 pentru următoarele 

aspecte: 

1. Capacitatea instituţională (IOSUD şi SDC) 

2. Procesul de învăţământ şi conţinutul acestuia (IOSUD şi SDC) 

3. Personalului didactic (SDC) 

4. Studenţii-doctoranzi (SDC) 

5. Cercetarea ştiinţifică (SDC) 

6. Baza materială (IOSUD şi SDC) 

7. Managementul calităţii (IOSUD şi SDC) 

COMISIA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMULUI DE DOCTORAT 

Lect. univ. dr. Dan Topor, director SDC 

Prof. univ. dr. Vasile Burja, cadru didactic SDC 

Conf. univ. dr. Raluca Ivan, cadru didactic SDC 

Stud. drd.  Monica Toader, reprezentantul doctoranzilor în CSDC 

ABREVIERI FOLOSITE  

CA - Consiliul de administraţie 

CNATDCU – Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare 

CSDC – Consiliul Şcolii Doctorale de Contabilitate 

CSUD – Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat 

FSE – Facultatea de Ştiinţe Economice 

IOSUD – Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 

MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale  

SDC- Şcoala Doctorală de Contabilitate 

UAB - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
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A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ 
 

Cadrul juridic de organizare şi de funcţionare a domeniului de doctorat 

Domeniul Contabilitate a fost stabilit ca domeniu în care pot fi organizate studii universitare 

de doctorat prin OMEN nr. 3675/13.04.2009. (SDC_Anexa 

1).http://doctorate.uab.ro/upload/9_29_acreditare_conta.pdf 

Domeniul de doctorat Contabilitate este organizat şi funcţionează în cadrul Şcolii Doctorale 

de Contabilitate (numită în continuare SDC), parte a Facultăţii de Ştiinţe Economice. 

Programul de doctorat Contabilitate, din cadrul SDC, are ca obiectiv strategic acela de a 

promova cercetări fundamentale şi aplicative de înaltă calitate, vizibile pe plan internaţional. 

Consiliul SDC are următoarea componenţă: 

6. Lect. univ. dr. Dan Ioan Topor, director. 

7. Prof. univ. dr. Nicolae Todea 

8. Prof. univ. dr. Horia Neamţu (ASE Bucureşti) 

9. Prof. univ. dr. Eugeniu Ţurlea (ASE Bucureşti) 

10. Drd. Toader Monica Anca 

 

A.1.1. Criterii cu privire la activitatea de cercetare ştiinţifică 

A.1.1.1.1. În cadrul domeniului de doctorat Contabilitate, la IOSUD-UAB funcţionează în 

prezent opt conducători de doctorat: 

9. Prof. univ. dr. Vasile Burja (titular UAB), 

10. Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu (asociat – titular Universitatea de Medicină, Farmacie, 

Ştiinţe şi Tehnologie Târgu-Mureş),  

11. Prof. univ. dr. Nicolae Todea (asociat),  

12. Prof. univ. dr. Adela Socol (titular UAB),  

13. Prof. univ. dr. Iuliana Cenar (titular UAB),  

14. Conf. univ. dr. Raluca Ivan (titular UAB),  

15. Conf. univ. dr. Attila Tamas (titular UAB),  

16. Lect. univ. dr. Dan Topor (titular UAB). 

 

OM cu acordarea calităţii de conducător de doctorat/abilitării se regăsesc în Anexa 

SDC_A.1.1.1.1. CV-urile şi activitatea ştiinţifică a conducătorilor de doctorat de asemenea se 

http://doctorate.uab.ro/upload/9_29_acreditare_conta.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/9_29_acreditare_conta.pdf
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regăsesc în SDC_A.1.1.1.1.a., precum şi postate on-line pe pagina web 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=ro 

 

A.1.1.1.2. Îndeplinirea standardelor CNATDCU de către conducătorii de doctorat, conform 

Anexei 31, comisia  Comisia de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor. 

Noile standarde CNATDCU necesare pentru abilitare sunt îndeplinite integral de un 

conducător de doctorat în cadrul domeniului de doctorat Contabilitate, dar în viitorul apropiat sunt 

create premisele pentru îndeplinirea lor şi de către alţi conducători de doctorat, care au scrisori de 

acceptare pentru publicare de articole în reviste ISI de prestigiu şi reprezentative pentru domeniu. 

Conducătorul de doctorat care îndeplineşte noile condiţii este Prof. Univ. Dr. Socol Adela. 

Fişele privind îndeplinirea sau neîndeplinirea acestor standarde se regăsesc în Anexa 

SDC_A.1.1.1.2. 

A.1.2. Activitatea ştiinţifică a conducătorilor de doctorat 

A.1.2.1.1. Lista completa a lucrărilor ştiinţifice publicate în calitate de autor/coautor in reviste  

cotate în baze le de date internaţionale, Web of Science, Scopus, Google Scholar este inclusa în 

Anexa A.1.2.1.1. 

A.1.2.1.2. Cel puţin 50% dintre conducătorii de doctorat din domeniul supus evaluării 

prezintă minimum 5 publicaţii indexate Scopus, Google Scholar, Web of Science sau ERIH în 

reviste cu factor de impact sau alte realizări, cu semnificaţie relevantă pentru domeniul respectiv. 

Conducătorii de doctorat au vizibilitate naţională şi internaţională, constând în: număr de citări 

(Web of Science, Scopus, Google Scholar); calitatea de membru în asociaţiile profesionale şi/sau în 

board-urile acestora; calitatea de membru în board-urile revistelor naţionale sau internaţionale 

cotate in bazele de date internaţionale. 

Pentru a ilustra cerinţele acestui criteriu, au fost selectaţi Prof. Univ.dr. Socol Adela, Prof. 

Univ. Dr. Burja Vasile, Conf. Univ. Dr. Ivan Raluca, Lect. Univ. Dr. Topor Ioan Dan (vezi 

AnexaSDC_A.1.2.1.2.) 

 

A.1.3. Calitatea tezelor de doctorat 

Studenţii doctoranzi 

În prezent, la SDC sunt înmatriculaţi 36 de doctoranzi, dintre care 25 sunt în stagiu, iar 11 în 

prelungiri. 

Situaţia studenţilor doctoranzi din domeniul Contabilitate aflaţi în diverse stadii de pregătire 

este prezentată în tabelul următor: 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=ro
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Nr.crt. Anul de studiu Nr.doctoranzi 

(buget + taxă) 

1. I 9(4 Subv.-2B;5 Taxă) 

2. II 8 (3 Subv.-1B, 5 Taxă) 

3. III 8 (3 Subv.-2B, 5 Taxă) 

4. IV 5 

5. V 4 

6. VI 1 

7. VII 1 

 Total  36 

 

În anul universitar 2018-2019, la 15 martie 2019, fiecare dintre conducătorii de doctorat din 

SDC coordonează concomitent mai putin de 8-12 studenţi doctoranzi, aflaţi în perioada studiilor 

universitare de doctorat şi de 15 doctoranzi în total: Prof. univ. dr. Vasile Burja(11), Prof. univ. dr. 

Tatiana Dănescu(6), Prof. univ. dr. Nicolae Todea(9), Prof. univ. dr. Adela Socol(1), Prof. univ. dr. 

Iuliana Cenar(2), Conf. univ. dr. Raluca Ivan(1), Lect. univ. dr. Dan Topor(6). Pentru situaţia 

detaliată, a se vedea AnexaSDC_A.1.3.1.0. 

 

A.1.3.1. Tezele de doctorat şi calitatea lor 
În intervalul 1 octombrie 2013-31 decembrie 2018, au fost validate de CNATDCU 29 teze de 

doctorat şi confirmate cu OM un număr de 29 titluri de doctor (Anexa SDC_A.1.3.1.1.) 

Distribuţia lor pe conducători ştiinţifici se prezintă după cum urmează: Prof. univ. dr. Vasile 

Burja(7), Prof. univ. dr. Tatiana Dănescu(5), Prof. univ. dr. Nicolae Todea(4), Prof. univ. dr. Sorin 

Briciu (13). În acest interval, CNATDCU a trimis doar o singură teză spre refacere, care încă nu a 

primit validarea/nevalidarea.  

La SDC-UAB nu a existat nicio teză cu plagiat dovedit. Toate tezele sunt verificate cu soft-ul 

antiplagiat, dovezi privind similitudinile se pot găsi în Anexa SDC_B.1.2.6. 

De la înfiinţarea Şcolii Doctorale de Contabilitate, un număr de 35 doctoranzi au finalizat 

studiile de doctorat, cu confirmarea titlului de doctor în Contabilitate prin OM.  
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A.1.3.1.2. Lucrări publicate având autori/coautori doctoranzi în ultimii 5 ani 
Cei 29 doctoranzi cu teza validata de către CNATDCU şi cu titlul de doctor confirmat prin 

OM în intervalul 1 octombrie 2013-31 decembrie 2018, au publicat un număr de 354 articole 

ştiinţifice calitate de autori/coautori (Vezi Anexa SDC_ A.1.3.1.2.). 

Facultatea de Ştiinţe Economice editează revista Annales Universitatis Apulensis. Series 

Oeconomica, ajunsă la numărul 21 

(http://www.oeconomica.uab.ro/index.php?p=home&l=ro),indexată)în 10 baze de date 

internaţionale. De-a lungul anilor, în Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica au 

publicat numeroşi doctoranzi de la Şcolile Doctorale cu domeniul Contabilitate din toată ţara. 

 

A.1.3.1.3. Numărul de conferinţe la care doctoranzii au participat cu lucrări, 
având calitatea   de autori/coautori în ultimii 5 ani. 

Cei 29 doctoranzi cu teza validată de către CNATDCU şi cu titlul de doctor confirmat prin 

OM în intervalul 1 octombrie 2013-31 decembrie 2018,au susţinut un număr de 215 lucrări la 

conferinţe, în calitate de autori/coautori(Vezi Anexa SDC_A.1.3.1.3.). 

Facultatea de Ştiinţe Economice, organizează din 2008 Conferinţa ICMEA (International 

Conference on Management, Economics and Accounting) ajunsă la ediţia cu numărul 10 

(http://oeconomica.uab.ro/ sites/icmea2018/). La fiecare ediţie s-a organizat câte o secţiune specială 

dedicate doctoranzilor (http://oeconomica.uab.ro/sites/icmea2018/wp-

content/uploads/sites/12/2018/11/Icmea_2018_final.pdf). 

De asemenea, Facultatea de Ştiinţe Economice, organizează Conferinţa anuală a studenţilor, 

masteranzior şi doctoranzilor ajunsă la ediţia cu numărul 19 (http://uab.ro/sesiuni_2019/stud/). În 

cadrul acestei manifestări ştiinţifice se organizează o secţiune pentru studenţii doctoranzi 

(http://uab.ro/sesiuni_2019/stud/). 

 

A.1.3.1.4. Numărul de stagii ale doctoranzilor în alte universităţi, din ţară sau din străinătate 

Nu au existat stagii ale doctoranzilor la universităţi din ţară sau străinătate în ultimii 5 ani. 

 

A.1.3.1.5. O preocupare constantă în IOSUD-UAB este legată de asigurarea resurselor 

financiare pentru doctoranzi astfel încât cercetarea doctorală să se finalizez cu teze de calitate.  

Astfel, prin decizia CA a UAB din 05.07.2017, a fost alocat un grant anual in valoare de 4000 

lei pentru doctoranzii care beneficiază de subvenţie pentru a deconta cheltuieli de formare 

profesională (participarea la conferinţe, stagii în străinătate, publicare de articole de specialitate sau 

realizarea de studii de laborator şi/sau teren) (Anexa SDC_ A.1.3.1.5.). 

 

 

http://www.oeconomica.uab.ro/index.php?p=home&l=ro),indexată
http://oeconomica.uab.ro/%20sites/icmea2018/
http://oeconomica.uab.ro/sites/icmea2018/wp-content/uploads/sites/12/2018/11/Icmea_2018_final.pdf
http://oeconomica.uab.ro/sites/icmea2018/wp-content/uploads/sites/12/2018/11/Icmea_2018_final.pdf
http://uab.ro/sesiuni_2019/stud/
http://uab.ro/sesiuni_2019/stud/
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A.1.4. Contracte de cercetare ştiinţifică 

Cercetarea ştiinţifică în domeniul Contabilitate are o tradiţie în cadrul IOSUD-UAB.În 

prezent, cercetarea conducătorilor de doctorat se concentrează pe domeniile de interes Contabilitate 

Financiară, Contabilitate Managerială, Analiză Financiar Contabilă, Audit Financiar, Contabilitate 

şi Fiscalitate.  

 

A.1.4.1.1. Pentru ultimii 10 ani, membrii SDC au activat în 12 contracte de cercetare ştiiţifică. 

Lista contractelor de cercetare ştiinţifică din perioada 2008-2018 se regăseşte în Anexa 

SDC_A.1.4.1.1.  

 

A.1.4.1.2. Lista studenţilor-doctoranzi care au participat în echipele de implementare a 

proiectelor de cercetare ştiinţifică în ultimii 10 ani se regăseşte în Anexa SDC_A.1.4.1.2. 

 

A.1.5. Infrastructura de cercetare 

 

A.1.5.1.1. Spaţii şi dotarea materiala a IOSUD 

IOSUD-UAB asigură în mod gratuit, prin intermediul bibliotecilor sale, atât în format clasic, 

cât şi electronic, resursele de învăţare (manuale, tratate, referinţe bibliografice, antologii etc.) pentru 

fiecare program de studii organizat, indiferent de nivel (licenţă, master, doctorat). Biblioteca UAB 

dispune, pe lângă accesul electronic, de un număr corespunzător de volume din ţară şi străinătate şi 

de abonamente la principalele reviste de specialitate din ţară şi străinătate pentru fiecare disciplină 

care defineşte un program de studii - http://library.uab.ro/ 

Biblioteca UAB dispune de un fond de carte propriu, corespunzător domeniului Contabilitate 

şi de o reţea de calculatoare conectate la Internet. Biblioteca este organizată, din punct de vedere 

administrativ pe două servicii, fiind deservită de personal de specialitate, bibliotecari cu studii 

superioare şi medii şi funcţionează în baza Regulamentului de funcţionare şi organizare Anexa  

http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=7&l=ro#%20REGULAMENTUL%20DE%20ORG

ANIZARE%20SI%20FUNCTIONARE. Biblioteca asigură un număr suficient de publicaţii şi 

periodice româneşti şi străine, corespunzător misiunii asumate la nivelul întregii universităţi şi al 

programelor sale de studii. 

Biblioteca UAB are în structură în prezent săli de lectură organizate cu acces liber la raft, un 

serviciu de împrumut, o sala multimedia cu 50 calculatoare conectate la Internet, aflate în unitatea 

centrală si dispune de un fond de carte corespunzător disciplinelor prevăzute în programele 

http://library.uab.ro/
http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=7&l=ro%23%20REGULAMENTUL%20DE%20ORGANIZARE%20SI%20FUNCTIONARE
http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=7&l=ro%23%20REGULAMENTUL%20DE%20ORGANIZARE%20SI%20FUNCTIONARE


Page 62 of 100 

 

curriculare, pe cicluri de studii universitare (licenţă, masterat, doctorat) (a se vedea Anexa 

SDC_A.1.5.1.1.). 

Biblioteca asigură acces la baze de date bibliografice cu conţinut full-text, bibliometrice şi 

statistice cu acces local sau online în funcţie de specificul platformei: Jstor, Thomson Reuters, 

Cambridge Journals, SpringerLink, precum şi la alte resurse electronice cu reviste ştiinţifice, resurse 

disponibile prin intermediul Asociaţiei  Anelis Plus în cadrul Proiectului Acces Naţional Electronic 

la Literatura Ştiinţifică pentru Susţinerea Sistemului de Cercetare şi Educaţie din România - Anelis 

Plus 2020: Elsevier ScienceDirect Freedom Collection, ProQuest Central, Emerald Management 

Xtra, Clarivate Analytics (Thomson ISI). http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=18&l=ro 

(Anexa SDC_A.1.5.1.1). 

 

A.1.5.2 Acorduri de parteneriat pentru cercetarea ştiintifică în care sunt implicaţi doctoranzi 

Lista acordurilor de parteneriat se regăseşte în Anexa SDC_A.1.5.2.1. 

 

A.1.5.3.1. Lista laboratoarelor din domeniu/centrelor/institutelor în care au acces doctoranzii 

Centrul de Cercetări Economice este acreditat instituţional, funcţionează în cadrul Facultăţii 

de Ştiinţe Economice şi desfăşoară cercetări în domeniul temelor de cercetare ale domeniului de 

master. Activitatea centrului se desfăşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative din 

domeniul economic, cu orientare spre creşterea capacităţii de generare de noi cunoştinţe ştiinţifice, 

în vederea asigurării suportului ştiinţific necesar progresului şi consolidării unei poziţii competitive 

în domeniul ştiinţelor economice, fundamentarea şi susţinerea politicilor şi strategiilor de dezvoltare 

durabilă, în contextul integrării europene. Între priorităţile tematice pentru cercetarea ştiinţifică pe 

perioada 2014-2020 ale Centrului de Cercetări Economice se regăsesc orientări tematice specifice 

domeniului de master Finanţe, cum ar fi: Perfecţionarea sistemului financiar-bancar din România; 

Cercetări privind evoluţiile sectorului public şi importanţa acestuia în contextul crizei şi recuperării 

economice; Studierea poziţiei financiare, performanţei şi riscului în activitatea firmelor; Studierea 

gestiunii  şi utilizării resurselor din cadrul firmelor; Studii privind analiza economico-financiară a 

instituţiilor publice. Pentru descrierea structurii, a activităţilor şi dotările Centrului de Cercetări 

Economice, a se vedea Anexa SDC_A.1.5.3.1. 

 

 

 

 

 

 

http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=18&l=ro
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B. EFICACITATEA INSTITUŢIONALĂ 
 

B.1. Numărul, calitatea şi diversitatea candidaţilor la studii 
universitare de doctorat 

 

B.1.1.1. Admitere 2013-2014 (11 doctoranzi înmatriculaţi), 2014-2015 (11 doctoranzi 

înmatriculaţi), 2015-2016 (11 doctoranzi înmatriculaţi), 2016-2017 (12 doctoranzi înmatriculaţi), 

2017-2018 (11 doctoranzi înmatriculaţi), 2018-2019 (10 doctoranzi înmatriculaţi) 

Absolvenţi cu diploma de master domeniul Contabilitate 2012-2014 (47), 2013-2015 (42), 

2014-2016 (40), 2015-2017 (59), 2016-2018 (41) 

Astfel, raportul dintre numărul absolvenţilor la nivel de masterat şi numărul de candidaţi 

admişi la studii doctorale în ultimii 5 ani se prezintă în felul următor: 2014 (4,25); 2015 (4,76); 

2016 (7,5); 2017 (3,38); 2018 (4,87). O medie a acestui raport pentru ultimii 5 ani este 4,99. 

O situaţie detaliată a numărului de doctoranzi admişi şi a absolvenţilor cu diploma de master 

se regăseşte la Anexa SDC_B.1.1.1.  

 

B.1.2.2. Rata de renunţare / abandon  a studenţilor doctoranzi la 2 ani de la admitere nu 

depăşeşte 30%. 

Conform statisticilor realizate la nivelul SDC rata de renunţare/abandon a studenţilor 

doctoranzi la 2 ani de la admitere este 22,37% (medie), la nivelul perioadei analizate, astfel: 

27,27% (2013-2015), 18,18%(2014-2016), 18,18% (2015-2017),33,33% (2016-2018), 27,27% 

(2017-2019), 10% (2018-2020). În concluzie, rata de abandon se situează sub nivelul de referinţă de 

30% solicitat de standardele ARACIS (Anexa SDC_B.1.2.2.) 

 

B.1.2.3. Şcolile doctorale au mecanisme prin care se asigura ca programul de pregătire prin 

studii universitare de doctorat conduce la formarea competentelor, abilităţilor şi aptitudinilor pentru 

cercetarea ştiinţifică. 

Programul de pregătire bazat pe studii avansate a studenţilor-doctoranzi din cadrul SDC 

echivalează cu o perioadă de 14 săptămâni de activitate didactică, maxim 2 de ore şi un număr de 

30 de credite. Programul se derulează pe durata semestrului I al primului an de studii doctorale. 

Planul de învăţământ include discipline relevante pentru asigurarea formarii competentelor, 

abilitaţilor şi aptitudinilor pentru cercetarea ştiinţifică în domeniul Contabilitate. Astfel, în 

programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, sunt incluse 4 discipline, dintre care 

minim 3 fac parte din categoria celor fundamentale şi 1 dintre disciplinele de specialitate/opţionale. 
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Alegerea cursurilor de specialitate din cadrul programului individual de cercetare ştiinţifică se face 

de către studentul doctorand cu consultarea conducătorului de doctorat. Începând cu anul universitar 

2018-2019 disciplina „Metodologia cercetării ştiinţifice în contabilitate. Etică şi integritate 

academică”.  

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate aferente SDC este susţinut de 

cadre didactice sau cercetători care au calitatea de conducător de doctorat cu expertiză probată în 

domeniul disciplinelor predate.  

Dovezi privind cadrele didactice şi cercetătorii care au predat cursuri în sem. I al anului 

universitar 2018-2019 se regăsesc în Anexa SDC_B.1.2.3. 

Conţinutul Planurilor de învăţământ  derulate în cadrul SDC în perioada 2013-2019 poate fi 

consultat la adresa web: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=11&l=ro. Planurile de 

învăţământ  derulate la SDC în perioada 2013-2019 se regăsesc şi în Anexa SDC_B.1.2.3. 

Disciplinele propuse de SDC au precizate în fişa disciplinei competenţele profesionale şi 

transversale. http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=12&l=ro. 

 

B.1.2.4. Există, pentru fiecare doctorand, un program de pregătire stabilit, dezvoltat, 

monitorizat şi finalizat/în curs de finalizare. 

În Planul studiilor universitare de doctorat - anexa la Contractul de studii universitare de 

doctorat - este menţionat Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (care include 

disciplinele parcurse şi notele obţinute de doctorand) şi Programul individual de cercetare ştiinţifică 

(care include titlurile celor 3 rapoarte de progres anual şi data susţinerii). Pentru susţinerea 

raportului de progres anual, doctoranzii parcurg etapele prevăzute de PO 22.002/2017. Procesul 

verbal redactat şi semnat de conducătorul de doctorat şi de membrii  comisiei de îndrumare după 

susţinerea raportului anual precizează punctele tari şi punctele slabe ale raportului şi se formulează 

observaţii şi recomandări pentru îmbunătaţirea cercetării doctorale. O procedură asemănătoare se 

aplică şi în cazul presusţinerii tezei de doctorat în faţa comisiei de îndrumare, când în procesul 

verbal se menţionează calificativul Admis/Respins în urma evaluării tezei înaintea susţinerii 

publice. 

Lunar, doctoranzii au obligaţia de a completa Fişa de activitate zilnică (FAZ), în care sunt 

menţionate activităţile derulate de doctorand în legătură cu implementarea programului de cercetare 

doctorală. În acest fel, conducătorul de doctorat, care contrasemnează FAZ-ul monitorizează 

îndeaproape parcursul academic al doctorandului. (A se vedea şi anexa SDC_B.1.2.4.) 

 

 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=11&l=ro
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=12&l=ro.
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B.1.2.5. Programul de studii universitare de doctorat cuprinde însuşirea criteriilor eticii în 

cercetare. 

În planul de învăţământ al SDC (2018-2019) este prevăzută disciplina DC3 „Metodologia 

cercetării ştiinţifice în contabilitate. Etică şi integritate academică”: 

http://doctorate.uab.ro/upload/12_1651_fd_sdc__metodologia_si_etica_cercetarii_vasile_burja.pdf 

(A se vedea şi anexa SDC_B.1.2.5.) 

 

B.1.2.6. Existenţa şi utilizarea unui program informatic şi dovezi ale utilizării sale pentru 

verificarea procentului de similitudine în toate tezele de doctorat. 

UAB, în calitate de IOSUD, utilizează - în vederea asigurării originalităţii produselor 

ştiinţifice ale doctoranzilor- platforma Sistemantiplagiat.ro. Acest sistem se aplică din anul 2012. 

Utilizarea de către UAB, în continuare, în anul universitar 2018/2019, este reglementată prin 

contractul semnat la 26 septembrie 2018 cu firma furnizoare, Plagiat – Sistem Antiplagiat prin 

Internet SRL, Bucureşti, act prezentat în anexă. Sistemul operează cu mai mulţi coeficienţi, cel mai 

important în detectarea preluărilor ilicite fiind Coeficientul de similitudine 2, care operează cu fraze 

de 25 de cuvinte sau mai lungi.  

Există şi o procedură operaţională (SEAQ_PO_IOSUD-UAB_08) prin care se implementează 

generarea şi analiza raportului de similitudine. Conducătorul de doctorat are obligaţia de a redacta 

rezoluţia cu privire la raportul de similitudini, parte a dosarului de doctorat care se încarcă în 

platforma CNADCU după susţinerea publică a tezei. 

Pentru dovezi privind utilizarea programului antiplagiat a se vedea Anexa SDC_B.1.2.6. 

 

B.1.2.7. Pe întreaga durată a stagiului de pregătire doctorală, studenţii doctoranzi din domeniu 

beneficiază de sprijinul comisiilor de îndrumare, complementar celui oferit de către conducătorul 

ştiinţific de doctorat. Comisiile sunt oficializate în documentele care vizează cuantificarea activităţii 

de cercetare ştiinţifică a studenţilor doctoranzi. 

Fiecare conducător de doctorat din SDC numeşte la începutul anului universitar comisia de 

îndrumare, formată din 3 specialişti (conducători de doctorat din SDC, cadre didactice din UAB sau 

alte Universităţi), pentru fiecare doctorand în parte. Comisia se avizează în CSUD şi se aprobă de 

Senatul UAB. 

La susţinerea fiecărui raport de progres anual, se completează un proces verbal, unde 

sugestiile, observaţiile şi recomadările pentru doctorand sunt asumate de întrega comisie de 

îndrumare. (vezi Anexa SDC_B.1.2.7.) 

 

 

http://doctorate.uab.ro/upload/12_1651_fd_sdc__metodologia_si_etica_cercetarii_vasile_burja.pdf
file:///C:/Users/EDITURA/Downloads/Sistemantiplagiat.ro
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C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
 

C.1. Existenţa şi derularea periodică a sistemului de asigurare 
internă a calităţii 

C.1.1. Există cadrul instituţional şi se aplică o procedură pentru 
monitorizarea asigurării interne a calităţii, precum şi politici 
de asigurare internă a calităţii relevante. 

 

*C.1.1.1. IOSUD a dezvoltat şi aplică periodic o procedură de evaluare şi monitorizare 

internă a evoluţiei şcolilor doctorale.  

În şedinţa Senatului UAB din 01.07.2016 a fost aprobată Metodologia de autoevaluare a 

activităţii IOSUD-UAB:  

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1665_metodologie_autoevaluare_iosud.pdf 

 

a) activitatea ştiinţifică a conducătorilor de doctorat;  

În baza Procedurii Operaţionale PO_IOSUD_07 fiecare conducător de doctorat are obligaţia 

de a complete anual un Raport de autoevaluare pe anul anterior, din care să rezulte următoarele 

informaţii:  

17. Îndeplinirea standardului minimal anual de performanţă, în conformitate cu metodologia de 

evaluare periodică a calităţii personalului didactic şi de cercetare din UAB (M-CD-2/aprobat 

Senat UAB din 14.12.2017) [25p]; 

18. Activitatea ştiinţifică din ultimii cinci ani a conducătorului de doctorat raportată la 

standardele CNATDCU în vigoare în sumează cel puţin 25% din punctajul solicitat pentru 

abilitare [25p pentru îndeplinirea acestui standard, 0 dacă standardul nu este îndeplinit]; 

19. Activitatea de cercetare ştiinţifică a doctoranzilor din anul anterior la care este coordonator, 

conform standardelor CNATDCU [3p-articol; 1p-lucrare susţinută la conferinţă]; 

20. Scorul CNATDCU la zi pentru fiecare conducător de doctorat 

[Depăşirea cu câte 5% a standardelor specifice se bonifică cu câte 10p]; 

21. Nr. teze validate de CNATDCU în anul anterior [10p/teza]; 

22. Numărul tezelor de doctorat coordinate în cotutelă naţională/internaţională [5p/10p]; 

23. Numărul tezelor de doctorat coordinate redactate într-o limbă de circulaţie internaţională 

[5p/teza]; 

24. Nr. Doctoranzi exmatriculaţi la care a fost coordonator în anul anterior [-3p/doctorand]; 

 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1665_metodologie_autoevaluare_iosud.pdf
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Directorul SDC verifică corectitudinea întocmirii rapoartelor de autoevaluare şi elaborează un 

document centralizator, care include toate aceste informaţii, avizat ulterior de Directorul CSUD. 

Rapoartele de autoevaluare sunt aprobate în şedinţa CSUD din luna aprilie a fiecărui an. Pentru 

dovezi privind derularea procesului de evaluare, a se vedea Anexa SDC_C.1.1.1.  

a) infrastructura şi logistica necesare desfăşurării activităţii de cercetare;  

b) procedurile şi normele subsecvente pe baza cărora se organizează studiile doctorale. 

Procedurile elaborate de CSUD se revizuiesc periodic, dacă sunt necesare completări sau se 

realizează o noua ediţie, dacă sunt necesare modificări de substanţă a acestora. 

(a se vedea pe site-ul Senatului UAB, VIII Doctorat: http://senat.uab.ro/index.php?pagina=-

&id=26&l=ro). 

*C.1.1.2. Pe parcursul stagiului de pregătire doctorală sunt implementate mecanisme de 

feedback din partea studenţilor doctoranzi prin care să se identifice nevoile acestora, precum şi 

nivelul lor de satisfacţie faţă de programul doctoral per ansamblu, în vederea îmbunătăţirii continue 

a serviciilor academice şi administrative oferite. 

CSUD a elaborat Procedura PO_CSUD_05 prin care este reglementata evaluarea 

conducătorilor de doctorat de către studenţii-doctoranzi ca mecanism de feedback din partea 

studenţilor doctoranzi pentru a se identifica cât mai exact nevoile acestora, precum şi nivelul lor de 

satisfacţie faţă de programul doctoral per ansamblu, în vederea îmbunătăţirii continue a serviciilor 

academice şi administrative oferite de IOSUD-UAB în general şi SDC în particular. A se vedea 

Anexa SDC_C.1.1.2. http://senat.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=102&l=ro 

 

C.2. Transparenţa informaţiilor şi accesibilitate la resursele de învăţare 

C.2.1. Informaţiile de interes pentru studenţii doctoranzi, viitorii candidaţi, 
respectiv informaţiile de interes public sunt disponibile spre consultare 
în format electronic. 

 

C.2.1.1. Şcoala doctorală de Contabilitate, prin intermediul IOSUD-UAB, publică pe website-

ul instituţiei organizatoare,cu respectarea reglementărilor generale cu privire la protecţia 

datelor,informaţii despre:  

(a) regulamentul şcolii doctorale:  

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1630_regulament_scoala_doctorala_contabilitate_2018.pdf 

(b) regulamentul de admitere: http://senat.uab.ro/upload/74_1096_contabilitate.pdf 

(c) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă şi procedura de susţinere publică a 

tezei: http://doctorate.uab.ro/upload/38_1666_41_567_11_po_22.pdf 

(d) conţinutul programelor de studii 

http://senat.uab.ro/index.php?pagina=-&id=26&l=ro)
http://senat.uab.ro/index.php?pagina=-&id=26&l=ro)
http://senat.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=102&l=ro
http://doctorate.uab.ro/upload/38_1630_regulament_scoala_doctorala_contabilitate_2018.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/38_1630_regulament_scoala_doctorala_contabilitate_2018.pdf
http://senat.uab.ro/upload/74_1096_contabilitate.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/38_1666_41_567_11_po_22.pdf
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Planurile de învăţământ: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=11&l=ro 

Fişele disciplinelor: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=12&l=ro 

(e) profilul ştiinţific al conducătorilor de doctorat din şcoală, precum şi date instituţionale de 

contact ale acestora: http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=ro 

(f) informaţii despre standardele de elaborare ale tezei de doctorat: 

http://senat.uab.ro/upload/48_673_ghid_elaborare_teza_doctorat_contabilitate.pdf 

(g) link-uri către rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susţinute public, precum şi 

data, ora, locul unde vor fi susţinute acestea, cu cel puţin 20 de zile înaintea susţinerii:  

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=64&l=ro 

Toate informatiile sunt accesibile la adresa http://doctorate.uab.ro/ 

 

C.2.2. Şcoala doctorală de Contabilitate asigură studenţilor doctoranzi acces la 

resursele necesare derulării studiilor doctorale. 

 

C.2.2.1. Toţi studenţii doctoranzi au acces gratuit la o platformă cu baze de date relevante/ 

bibliotecă pentru domeniile studiilor de doctorat organizate. 

Biblioteca UAB asigură acces la baze de date bibliografice 

(http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=18&l=ro), cu conţinut full-text, bibliometrice şi 

statistice cu acces local sau online în funcţie de specificul platformei: Jstor, Cambridge Journals, 

SpringerLink, precum şi la alte resurse electronice cu reviste ştiinţifice, resurse disponibile prin 

intermediul Asociaţiei  Anelis Plus în cadrul Proiectului Acces Naţional Electronic la Literatura 

Ştiinţifică pentru Susţinerea Sistemului de Cercetare şi Educaţie din România - Anelis Plus 2020: 

Elsevier ScienceDirect Freedom Collection, ProQuest Central, Emerald Management Xtra, 

Clarivate Analytics (Thomson ISI). A se vedea şi Anexa SDC_C.2.2.1. 

 

C.2.2.2. Fiecare student doctorand are acces, la cerere şi cu acordul conducătorului de doctorat, la 

un sistem electronic de verificare a gradului de similitudine cu alte creaţii ştiinţifice sau artistice existente. 

IOSUD-UAB utilizează, în vederea asigurării originalităţii produselor ştiinţifice, serviciul 

Sistemantiplagiat.ro. Doctoranzii SDC au acces la cerere la verificarea gradului de similitudini cu alte creaţii 

ştiinţifice existente. Serviciul este gratuit pentru verificarea rapoartelor anuale de progres si a tezei de 

doctorat. Pentru o verificare suplimentara, solicitată în mod expres de către doctorand, pentru teza sau pentru 

alte studii redactate de acesta, se percepe o taxă administrativă de 50 lei - Anexa SDC_C.2.2.2. 

Pentru dovezi privind utilizarea programului antiplagiat a se vedea Anexa SDC_B.1.2.6. 

 

C.2.2.3. Toţi studenţii doctoranzi au acces la laboratoarele de cercetare ştiinţifică sau alte 

facilităţi în funcţie de specificul domeniului / domeniilor din cadrul şcolii doctorale, conform unor 

reguli de ordine interioară. 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=11&l=ro
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=12&l=ro
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=ro
http://senat.uab.ro/upload/48_673_ghid_elaborare_teza_doctorat_contabilitate.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=64&l=ro
http://doctorate.uab.ro/
http://library.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=18&l=ro
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Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia s-a preocupat continuu pentru  

îmbunătăţirea şi dotarea cu cele  mai  modeme  tehnici, în  vederea  bunei desfăşurări a procesului 

instructiv-educativ.  

Doctoranzii SDC au acces la sălile de curs şi laboratoare unde se desfăşoară activităţi didactice şi 

de cercetare la programul de doctorat Contabilitate care sunt dotate corespunzător. Sălile de curs deţin 

suprafeţe generoase, fiind dotate cu videoproiector, tablă magnetică, conexiune la internet prin fibră 

optică, iar laboratoarele cu 1 videoproiector, calculatoare, tablă magnetică, conexiune la internet prin 

fibră optică. Efortul investiţional sistematic şi urmărit prin planurile strategice de dezvoltare au asigurat 

extinderea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ, cercetare şi servicii sociale şi culturale pentru 

doctoranzi şi cadre didactice. Atenţia continuă spre dezvoltarea bazei materiale a făcut ca sălile în care 

se desfăşoară activităţi de predare să fie dotate cu echipamente tehnice specifice care să faciliteze 

activitatea de predare – învăţare. Amfiteatrele sunt dotate cu tehnică de proiecţie video, iar laboratoarele 

de cercetare dispun de echipamente şi mijloace de funcţionare performante care asigură efectuarea 

cercetărilor de înaltă calitate. De asemenea, menţionăm că dotarea spaţiilor existente a apărut ca urmare 

a investiţiilor care au fost orientate în special spre construirea şi amenajarea de sedii proprii de 

învăţământ şi administrative, dotate cu mobilier, fondul de cărţi, calculatoare, laboratoare de specialitate, 

compartiment multiplicare etc.  

Accesul la alte laboratoare de specialitate din cadrul UAB se realizează conform normelor 

specifice (a se vedea Anexa SDC_C.2.2.3.) 

 

C.2.2.4. Asociaţiile studenţeşti şi / sau studenţii reprezentanţi organizează alegeri în rândul 

studenţilor doctoranzi, la nivelul SDC, pentru poziţii în Consiliul Şcolii Doctorale şi în CSUD, prin 

vot universal, direct şi secret, toţi studenţii doctoranzi având dreptul să aleagă şi să fie aleşi. 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor academice pentru mandatul 2016-2020 a 

fost aprobata în Senatul UAB la 18.11.2015. Astfel, doctoranzii înmatriculaţi la SDC şi-au ales 

reprezentantul în Consiliul SDC, în CSUD şi Senat (vezi Anexa SDC_C.2.2.4.) 

 

C.2.2.5. În urma evaluării interne, atât IOSUD, cât şi şcolile doctorale elaborează strategii şi 

politici de acţiune în vederea remedierii deficienţelor semnalate şi a stimulării performanţei 

ştiinţifice şi academice a IOSUD. 

Prin implementarea Metodologiei de autoevaluare a activităţii IOSUD-UAB 

(http://doctorate.uab.ro/upload/38_1665_metodologie_autoevaluare_iosud.pdf), au fost redactate 3 

rapoarte de evaluare internă (2016, 2017, 2018), care surprind evoluţia şi dinamica Şcolilor 

Doctorale din IOSUD-UAB şi propun planuri de măsuri pentru remedierea deficienţelor semnalate 

(a se vedea Anexa SDC_C.2.2.5). 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1665_metodologie_autoevaluare_iosud.pdf
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C.3. Gradul de internaţionalizare 

C.3.1. Există o strategie şi este aplicată, pentru creşterea gradului 
de internaţionalizare a studiilor doctorale. 

 

*C.3.1.1. IOSUD are încheiate acorduri de mobilitate cu universităţi din străinătate, cu institute de 

cercetare, cu companii care desfăşoară activităţi în domeniul studiat, care vizează mobilitatea studenţilor 

doctoranzi şi a cadrelor didactice (de exemplu, acorduri ERASMUS pentru ciclul de studii doctorale) şi 

cel puţin 5% dintre studenţii doctoranzi au efectuat un stagiu de pregătire în străinătate sau o altă formă 

de mobilitate precum participarea la conferinţe ştiinţifice internaţionale. 

Pentru domeniul Contabilitate, exista 9 acorduri de mobilitate Erasmus încheiate de UAB cu 

Universităţi din Franţa, Lituania, Grecia, Macedonia, Polonia Turcia (A se vedea Anexa 

SDC_C.3.1.1.) 

Un număr de 13 doctoranzi au participat cu 14 lucrări la conferinţe în străinătate (A se vedea 

Anexa SDC_C.3.1.1.). 

Dovezi care atesta îndeplinirea acestui indicator se regăsesc în Anexa SDC_C.3.1.1. 

Doctoranzi internaţionali ai Şcolii Doctorale de Contabilitate: Omar Alhato Mohd Hashem. 

(A se vedea Anexa SDC_C.3.1.1.)  

 

C.3.1.2. Şcoala doctorală sprijină, inclusiv financiar, organizarea unor doctorate în cotutelă 

internaţională, respectiv invitarea unor experţi care să susţină cursuri / prelegeri pentru studenţii 

doctoranzi. 

În anul universitar 2013-2014 a obţinut titlul de doctor doamna Pop (Grigorescu) Ioana. 

Aceasta a avut susţinut doctoratul în co-tutelă internaţională, având parteneriat cu Universitatea din 

Lleida. Aceasta a susţinut teza atât în limba română cât şi în spaniolă 

http://doctorate.uab.ro/upload/58_489_anunt_biblio_pop.pdf 

Dovezi care atestă îndeplinirea acestui indicator se regăsesc în Anexa SDC_C.3.1.2.  

 

C.3.1.4. Internaţionalizarea activităţilor din cadrul studiilor doctorale este susţinută de către 

IOSUD prin măsuri concrete (de exemplu, participarea la târguri educaţionale pentru atragerea de 

studenţi doctoranzi internaţionali; includerea experţilor internaţionali în comisii de îndrumare sau 

de susţinere a tezelor de doctorat etc.). 

Reprezentanţi ai IOSUD-UAB au participat pe parcursul anilor 2016-2018 la diferite 

manifestări şi târguri internaţionale, cu scopul internaţionalizării activităţilor, inclusiv din cadrul 

studiilor doctorale: 

http://doctorate.uab.ro/upload/58_489_anunt_biblio_pop.pdf
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1. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, împreună cu Directorul CRI a 

participat în perioada 7-12 aprilie 2016 în Palestina la Festivalul “Al-Quds University Festival 

for The cultural Exchange between people”. 

2. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a participat în perioada 11-13 iunie 2016 la 

Chişinău la evenimentele ocazionate de “Ziua Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova”. 

3. În perioada 3-4 decembrie 2016 Prorectorul I al UAB, D-na Conf. univ. dr. Andreea Muntean a 

participat la Târgul Educaţional de la Frankfurt, organizat de Universitatea Goethe, UAB fiind 

singura Universitate din Europa de Est cu stand propriu. 

4. Prorectorul I al UAB, D-na Conf. univ. dr. Andreea Muntean a participat la Târgul Educaţional 

organizat la Rabat, în Maroc în data de 22 martie 2017. 

5. Directorul CRI, Dl. Lect. univ. dr. Petru Ştefan Ionescu a participat la Târgul EAIE  organizat la 

Sevilla, în perioada 11 septembrie 2017- 15 septembrie 2017. 

6. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia participat în perioada 17-24 noiembrie 

2017, ca Invited Speaker la conferinţa din domeniul matematicii, organizată în capitala 

sultanatului Oman, Muscat. 

7. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a participat la conferinţa internaţională 

on Geometry and Mathematical Models in Complex Phenomena, ca invitat de onoare, organizată 

în perioada 5-7 decembrie 2017 la Calcutta, India. 

8. În perioada 27 februarie-2 martie 2018 Prorectorul I al UAB, D-na Conf. univ. dr. Andreea 

Muntean a participat la Târgul Educaţional organizat la Dubai.  

9. În perioada 05 martie-10 martie 2018 D-na Adina Elena Petrescu (CRI-UAB) a participat la 

Târgul Educaţional organizat în Maroc, la Rabat şi Casablanca sub egida CNR.  

10. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a vizitat Universitatea din Gyula, 

Ungaria şi Universitatea East Sarajevo, unde a fost invitat de onoare în cadrul ceremoniilor de 

desfăşurate cu ocazia zilelor acestei instituţii. 

11. MOU semnat între UAB şi Universitatea din Turkmenistan, 26 aprilie 2018 de către Rectorul 

UAB în prezenţa ES ambasadorul Turkmenistanului la Bucureşti. 

12. Rectorul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia împreună cu Dl. Petru Ştefan Ionescu, 

directorul CRI, au participat la târgul educaţional din Turkmenistan în perioada 2-4 iulie 2018.  

13. Prorectorul I al UAB, D-na Conf. univ. dr. Andreea Muntean împreună cu Dl. Petru Ştefan 

Ionescu, directorul CRI, au participat la târgul educaţional din EAIE organizat la Geneva în 

perioada 12-14 septembrie 2018. 

14. Lect. univ. dr. Bogdan Decebal Manole a participat, din partea CRI, în perioada 29.09.2019-

01.10.2018, la târgul educaţional internaţional din Kazahstan, Almati. 
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15. Conf. univ. dr. Gabriel Dan Bărbuleţ şi Asist. univ. dr. Alin Tomuş, au participat la târgul 

educaţional internaţional din Tunisia, Campus Roumanie, în perioada 17-19 Octombrie 2018. 

16. Conf. univ. dr. Mircea Rîşteiu şi Asist. univ. dr. Alin Tomuş, au fost profesori invitaţi la 

Universitatea din Turkmenistan, pe parcursul lunii  noiembrie 2018, în baza memorandumului de 

colaborare între cele două universităţi 

17. Lect. univ. dr. Dorin Wainberg a fost profesor invitat la SUNY, College at  Brockport (USA), pe 

parcursul anului academic 2017-2018. În urma contactelor stabilite acolo, am primit vizita directorului 

Departamentului de Relaţii Internaţionale din cadrul College of Brockport, Dl. George Şipoş, cu 

această ocazie demarându-se procedura de semnare a unui acord de colaborare între cele două instituţii. 

 

Un eveniment important organizat de Centrul de Relaţii Internaţionale a UAB (CRI), în cadrul 

Săptămânii Internaţionale CRI, ajuns în 2018 la a 5-a ediţie este Workshop-ul Exploratoriu 

“Internationalisation of Higher Education: Challenges and Rewards” cu participarea membrilor 

delegaţiilor din diferite Universităţi din întreaga lume, dar şi a reprezentanţilor Universităţilor 

participante la Erasmus International Week. 

Anexa SDC_C.3.1.4 cuprinde rapoartele anuale ale Centrului de Relaţii Internaţionale (CRI) a 

UAB. A se vedea Anexa SDC_C.3.1.4. 

 

C.4. Transparenţa informaţiilor şi accesibilitate la resursele de 
învăţare 

C.4.1. Informaţiile de interes pentru studenţii doctoranzi, viitorii candidaţi, 
respectiv informaţiile de interes public sunt disponibile spre consultare 
în format electronic. 

 

C.4.1.1. SDC publică pe website, cu respectarea reglementărilor generale cu privire la 

protecţia datelor:  

a) regulamentul şcolii doctorale: 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1630_regulament_scoala_doctorala_contabilitate_2018.pdf 

b) regulamentul de admitere: http://senat.uab.ro/upload/74_1096_contabilitate.pdf 

c) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă şi procedura de susţinere publică a  

tezei: http://doctorate.uab.ro/upload/38_1666_41_567_11_po_22.pdf 

d) conţinutul programelor de studii:  

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=11&l=ro 

e) informaţii despre standardele de elaborare ale tezei de doctorat:  

http://senat.uab.ro/upload/48_673_ghid_elaborare_teza_doctorat_contabilitate.pdf 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1630_regulament_scoala_doctorala_contabilitate_2018.pdf
http://senat.uab.ro/upload/74_1096_contabilitate.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/38_1666_41_567_11_po_22.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=11&l=ro
http://senat.uab.ro/upload/48_673_ghid_elaborare_teza_doctorat_contabilitate.pdf
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D. STRUCTURI INSTITUŢIONALE INTERNE PENTRU ASIGURAREA 
CALITĂŢII 

 

D.1 Structurile instituţionale, administrative, manageriale şi resurse 
financiare pentru asigurarea calităţii 

D.1.1. Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) a implementat 

mecanismele de funcţionare eficiente de asigurare a calităţii, prevăzute în legislaţia specifică 

privind organizarea studiilor de doctorat. 

D.1.1.1. Existenţa regulamentelor specifice şi aplicarea acestora la nivelul IOSUD, respectiv a 

şcolii doctorale, având ca perioadă de referinţă ultimii cinci ani:  

(a) regulamente interne ale structurilor administrative (regulamentului instituţional de 

organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, regulamentele şcolilor doctorale) 

Toate regulamentele, metodologiile şi procedurile sunt elaborate în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare, sunt aprobate de către Senatul UAB şi sunt postate pe pagina web 

dedicată: http://senat.uab.ro/index.php?pagina=-&id=26&l=ro 

Activitatea IOSUD-UAB este reglementată prin Regulamentul instituţional de organizare şi 

desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: 

http://senat.uab.ro/upload/39_489_08_regulament_doctorat_csud__iosud_final.pdf 

Regulamentul SDC (Ediţia a doua, revizia 1) a fost adoptat prin Hotărârea Senatului 

universitar numărul 12.1.15 din data de 14 decembrie 2018, fiind disponibil pe pagina web a 

Senatului UAB:  

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1630_regulament_scoala_doctorala_contabilitate_2018.pdf 

A se vedea Anexa SDC_ D.1.1.1_a. 

 

(b) metodologia de desfăşurare a alegerilor la nivelul CSUD, şcoli doctorale şi dovezi ale 

derulării acestora;  

În Senatul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din 18.11.2015 a fost aprobată 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor academice pentru mandatul 2016-2020. 

Dovezi ale derulării acestora au fost incluse în Anexa SDC_D.1.1.1_b 

 

(c) metodologia de desfăşurare a concursului pentru funcţia de director CSUD şi dovezi ale 

derulării acestuia;  

În UAB, organizarea şi desfăşurarea procesului de alegeri la nivelul directorului CSUD se 

realizează în baza Metodologiei privind desfăşurarea concursului public pentru ocuparea postului 

http://senat.uab.ro/index.php?pagina=-&id=26&l=ro
http://senat.uab.ro/upload/39_489_08_regulament_doctorat_csud__iosud_final.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/38_1630_regulament_scoala_doctorala_contabilitate_2018.pdf
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de Director al Consiliului Pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii “1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia: 

http://doctorate.uab.ro/upload/40_923_metodologie_concurs_director_csud.pdf 

Dovezi ale derulării concursului au fost incluse în Anexa SDC_ D.1.1.1_c 

 

(d) metodologii de organizare şi desfăşurare a studiilor de doctorat (de admitere a studenţilor 

doctoranzi, de finalizare a studiilor de doctorat);  

UAB are elaborată o politică proprie de recrutare şi de admitere a studenţilor-doctoranzi, pe 

care o aplică în mod transparent şi riguros, respectând principiul egalităţii şanselor tuturor 

candidaţilor, fără nicio discriminare.  

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, IOSUD-UAB pune la dispoziţia acestora, în fiecare an, 

toate informaţiile privind desfăşurării concursului de admitere, acestea sunt publicate pe site: 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=29&l=ro 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile 

universitare de doctorat, domeniul Contabilitate, cu anexele aferente, se elaborează în cadrul SDC, 

se avizează în CSUD şi se votează de către Senatul UAB în luna martie a fiecărui an. 

La nivelul IOSUD-UAB a fost elaborată Procedura operaţională privind alocarea locurilor 

subvenţionate/locurilor subvenţionate cu bursă, în cadrul şcolilor doctorale şi pe conducători de 

doctorat (Ediţia I – 08.06.2017; Ediţia II – 14.12.2018). 

În şedinţa Senatului din 08.06.2017 a fost aprobat Ghidul de elaborare a tezei de doctorat în 

domeniul Contabilitate. 

PO 22.003 din 27.04.2017 reglementează modalitatea şi etapele pe care le parcurge 

doctorandul în vederea susţinerii publice a tezei de doctorat. 

Anexa SDC_D.1.1.1_d cuprinde toate metodologiile şi procedurile privitoare a admiterea 

studentilor-doctoranzi şi la finalizarea studiilor de doctorat. 

 

(e) existenţa unor mecanisme de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat şi de 

echivalare a doctoratului obţinut în alte state;  

A fost elaborată Metodologia privind recunoaşterea automată, în UAB, a calităţii de 

conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din strainatate 

(Ediţia I – 29.11.2017; Revizia I – 26.07.2018), Anexa SDC_D.1.1.1_e 

 

(f) structuri de conducere funcţionale [(IOSUD / CSUD / Consiliul Şcolii Doctorale 

(regularitatea convocării şedinţelor)]; 

http://doctorate.uab.ro/upload/40_923_metodologie_concurs_director_csud.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=29&l=ro
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Ca regulă, convocatorul cu ordinea de zi şi materialele ce necesită formularea unor puncte de 

vedere se transmit membrilor CSUD cu 1 săptămână înainte de data stabilită a şedinţei. 

Dintre documentele curente care se avizează sunt: componenţa comisiilor de susţinere publică 

a tezelor de doctorat; schimbarea titlului raportului de cercetare sau a tezei; componenţa comisiilor 

de îndrumare ale doctoranzilor; cererile de prelungire, întrerupere, retragere sau exmatriculare a 

doctoranzilor; regulamente, metodologiile, procedurile elaborate ce vizează activitatea şcolilor 

doctorale; dosare de candidatură şi componenţa comisiilor de abilitare; afilierea noilor conducători 

de doctorat la şcolile doctorale componente IOSUD-UAB. Vezi Anexa SDC_D.1.1.1_f. 

 

(g) contractul de Studii Universitare de Doctorat.  

Anexa SDC_ D.1.1.1_g include Contractul de Studii Universitare de Doctorat, Anexa la 

contract prin care a fost implementat conţinutul Ordinului MEN nr. 5.110 din 17 septembrie 2018 

privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor; ambele 

documente au şi o variantă în limba engleză pentru doctoranzii străini. Se adaugă anexele la 

contract privind prelungirea sau întreruperea studiilor universitare de doctorat. 

 

D.1.1.2. Regulamentul SDC include criterii, proceduri şi standarde obligatorii pentru 

următoarele aspecte: 

a) acceptarea de noi membri conducători de doctorat, precum şi reglementări referitoare la 

modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al şcolii 

doctorale;  

b) mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce priveşte oportunitatea, structura şi 

conţinutul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate;  

c) procedurile de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-doctorand şi 

procedurile de mediere a conflictelor;  

d) condiţiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt;  

e) modalităţile de prevenire a fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului;  

f) asigurarea accesului la resursele de cercetare;  

g) obligaţiile de frecvenţă ale studenţilor-doctoranzi. 

A se vedea Anexa SDC_ D.1.1.1_a.  

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1630_regulament_scoala_doctorala_contabilitate_2018.pdf 

 

http://doctorate.uab.ro/upload/38_1630_regulament_scoala_doctorala_contabilitate_2018.pdf
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D.1.2. IOSUD dispune de resursele logistice necesare pentru 
îndeplinirea misiunii studiilor de doctorat. 

 

D.1.2.1. IOSUD-UAB utilizează un sistem informatic adecvat pentru evidenţa studenţilor 

doctoranzi şi a parcursului lor academic (University Management System): 

https://ums.uab.ro/ums/do/secure/inregistrare_user 

A se vedea Anexa SDC_D.1.2.1. 

 

D.1.2.2. Existenta si utilizarea unui program informatic şi dovezi ale utilizării sale pentru 

verificarea procentului de similitudine în toate tezele de doctorat. 

Există şi este aplicată la nivelul IOSUD-UAB procedura operaţională (SEAQ_PO_IOSUD-

UAB_08) prin care se implementează generarea şi analiza raportului de similitudine: 

http://senat.uab.ro/upload/74_1372_18_seaq_po_iosud-uab_08.pdf 

Pentru dovezi privind utilizarea programului antiplagiat a se vedea Anexa SDC_B.1.2.6. 

 

Concluzii 

Aşa cum poate fi observat din prezentul raport, SDC se constituie astăzi ca o şcoală de 

doctorală matură, cu un corp didactic de excelenţă, dovedită nu numai de numărul semnificativ de 

publicaţii ştiinţifice realizate de aceştia, ci şi de recunoaşterea pe plan naţional de care se bucură 

aceştia prin cooptarea lor în foruri importante decizionale pentru învăţământul academic superior 

din România. 

Faptul că nicio teză nu a fost respinsă în comisia de specialitate a CNATDCU, ne oferă 

posibilitatea să credem că SDC - Alba Iulia merită cu prisosinţă să-şi păstreze nivelul de acreditare 

şi recunoaştere în cadrul învăţământului superior din România. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ums.uab.ro/ums/do/secure/inregistrare_user
http://senat.uab.ro/upload/74_1372_18_seaq_po_iosud-uab_08.pdf
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Preambul 

SCOPUL 

Prezentul raport a fost elaborat în vederea evaluării periodice a calităţii Şcolii Doctorale de 

Teologie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în conformitate cu dispoziţiile 

OM 3200/21.02.2019 şi vizează principalele activităţi didactice, de cercetare şi manageriale. Astfel, 

prezentul Raport a urmărit modul în care este implementată şi respectată legislaţia naţională în 

domeniu, regulamentele şi procedurile proprii, calitatea corpului didactic şi a studenţilor-doctoranzi, 

prin stabilirea nivelului de vizibilitate ori a prestigiului profesional de care se bucură aceştia în 

comunitatea academică, în funcţie de misiunea şi obiectivele declarate. 

 

PRINCIPALELE OBIECTIVE 

Raportul de autoevaluare al SDT a fost realizat urmărindu-se criteriile, standardele şi 

indicatorii de performanaţă aşa cum au fost stabiliţi în Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 

3200/21.02.2019, privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a 

sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă. În procesul de evaluare au fost luate în 

considerare documentele şi procesele derulate în SDT în perioada 2014-2018 pentru următoarele 

aspecte: 

1. Capacitatea instituţională (IOSUD şi SDT) 

2. Procesul de învăţământ şi conţinutul acestuia (IOSUD şi SDT) 

3. Personalului didactic (SDT) 

4. Studenţii-doctoranzi (SDT) 

5. Cercetarea ştiinţifică (SDT) 

6. Baza materială (IOSUD şi SDT) 

7. Managementul calităţii (IOSUD şi SDT) 

Analiza SWOT 

COMISIA DE EVALUARE INTERNĂ 

pr. prof. univ. dr. habil. Gheorghe REMETE, director SDT 

pr. prof. univ. dr. habil. Dumitru A. VANCA, cadru didactic 

stud. drd.  pr. Oliviu BOTOI, consilier cultural al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia 

 

ABREVIERI FOLOSITE  

CA - Consiliul de administraţie 

CNATDCU - Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare 

CSDT - Consiliul Şcolii Doctorale de Teologie 

CSUD - Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat 

FTO – Facultatea de Teologie Ortodoxă 

IOSUD - Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat 

MEN - Ministerul Educaţiei Naţionale 

SDT - Şcoala Doctorală de Teologie 

UAB - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 
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1.1. Cadrul juridic de funcţionare a SDT, structura şi misiunea 

SDT funcţionează ca parte a IOSUD - UAB în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba 

Iulia, folosind structura logistică şi resursa de personal didactic şi de cercetare a acestei facultăţi. 

Înfiinţată în anul 1991, FTO organizează studii şi programe de licenţă din anul 1991 (HG 

474/09.07.1991), programe de studii de master din anul 2002 (HG 1336 /27.12.2001) şi studii doctorale 

pentru domeniul „teologie” din anul 2009 (OM 5200/22.09.2009). Toate documentele de înfiinţare, 

organizare şi funcţionare sunt aprobate de către organismele abilitate (Senat, CSUD) şi sunt publice pe 

site-ul IOSUD-UAB (Anexa SDT A.1.1.1.0 – Înfiinţare domeniu de doctorat „teologie”). 

Organizarea studiilor doctorale se face cu respectarea prevederilor legale (Legea Educaţiei 

Naţionale Nr. 1/2011; HG nr. 681/2011– Codul studiilor doctorale), în baza Protocolului de 

colaborare dintre Patriarhia Română, Ministerul Educaţiei şi Secretariatul de Stat pentru Culte, a 

Cartei, regulamentelor şi hotărârilor Senatului UAB şi cu  Hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române cu privire la învăţământul teologic superior din Patriarhia Română (Patriarhia 

Romana – Sector învăţământ superior). 

Regulamentele şi procedurile privind procesele didactice, de management, de etică şi de 

evaluare a calităţii sunt descrise în Carta UAB, Regulamentul intern al UAB, Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a UABşi Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a 

studiilor universitare de doctorat din UAB, Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

SDT(Anexa SDT C.1.1.1.c – Proceduri-Regulamente-Norme). Mecanismul de alegere a 

structurilor manageriale şi a reprezentanţilor studenţilor este clar descris în Cartă şi în 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor academice în UAB (Anexa SDT 

D.1.1.1.b – Alegeri membrii CSUD; Anexa SDT D.1.1.1c – Alegeri director CSUD;  Anexa 

SDT C.2.2.4 – Alegeri studenti). Conform proceselor-verbale, minutelor şedinţelor şi a altor 

documente depuse în dosar, procesul de alegere şi validare a reprezentanţilor în structurile de 

reprezentare şi conducere este democratic şi transparent, nediscriminatoriu şi nu limitează 

dreptul cadrelor didactice sau a studenţilor de a reprezenta şi de a fi reprezentaţi. 

Misiune şi obiective 

Misiunea declarată a SDT este didactică şi de cercetare avansată, în concordanţă cu misiunea 

IOSUD-UAB, este de a pregăti personal de elită pentru Biserica Ortodoxă Română, pentru 

structurile de conducere şi de decizie ale acesteia precum şi pentru instituţiile sale de învăţământ. La 

finalizarea programului de studii doctorale în domeniul teologie, absolvenţii vor avea competenţe 

clar definite, prin care vor putea contribui la înţelegerea fenomenului religios, a nevoilor spirituale 

ale credincioşilor, având abilităţi de comunicare publică, scrisă şi verbală (Anexa SDT B.1.2.3 – 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=24&l=ro
http://doctorate.uab.ro/upload/40_905_legea_educatiei_nationale.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/40_905_legea_educatiei_nationale.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/40_906_hg_nr_681-2011_m_of_0551.pdf
http://patriarhia.ro/%C3%8Envatamantul-teologic-ortodox-universitar-180/
http://patriarhia.ro/%C3%8Envatamantul-teologic-ortodox-universitar-180/
http://senat.uab.ro/upload/26_60_carta_uab.pdf
http://senat.uab.ro/upload/93_1484_05_roi_uab.pdf
http://senat.uab.ro/upload/26_676_rof_uab_2017.pdf
http://senat.uab.ro/upload/26_676_rof_uab_2017.pdf
http://senat.uab.ro/upload/39_489_08_regulament_doctorat_csud__iosud_final.pdf
http://senat.uab.ro/upload/39_489_08_regulament_doctorat_csud__iosud_final.pdf
http://senat.uab.ro/upload/94_1470_regulament_scoala_doctorala_teologie_2018.pdf
http://senat.uab.ro/upload/94_1470_regulament_scoala_doctorala_teologie_2018.pdf
http://senat.uab.ro/upload/26_132_metodologie_alegeri_academice.pdf
http://www.uab.ro/informare/index.php?pagina=pagini_dedicate/alegeri_pg_rezultate_alegeri.php&id=54&l=ro&dictionar_meniu_sub=Rezultate%20alegeri
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=3&l=ro
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=3&l=ro
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Asigurarea de competenţe).  Indiferent dacă vor opta pentru o carieră didactică în învăţământul 

superior sau îşi vor desfăşura activitatea în cadrul structurilor misionare şi profesionale ale BOR, 

absolvenţii programelor de studii doctorale din SDT vor dobândi cunoştinţe şi abilităţi care îi vor 

ajuta să îşi îndeplinească misiunea în bune condiţii. 

Administraţie şi conducere 

Funcţional, hotărârile şi deciziile SDT se iau în cadrul Consiliului SDT şi sunt puse în 

aplicare de către Directorul SDT. După caz, acestea sunt validate de CSUD sau sunt supuse 

aprobării Senatului UAB (Anexa SDT D.1.1.1.f – Structuri funcţionale). Directorul şi membrii 

Consiliului SDT sunt aleşi prin votul direct, egal şi secret al tuturor conducătorilor de doctorat 

afiliaţi SDT iar reprezentanţii studenţilor îşi aleg reprezentanţii în mod independent, ţinându-se cont 

de norma de reprezentativitate a studenţilor impusă de LEN 1/2011 (Anexa SDT D.1.1.1.b – 

Alegeri membrii CSUD; Anexa SDT D.2.2.4 – Alegeri studenti doctoranzi). De regulă, şedinţele 

CSDT se ţin o dată pe lună (dar nu mai puţin de o dată pe semestru) şi ori de câte ori problemele ori 

modificările legislative impun luarea unei decizii (Anexa SDT D.2.1.1.a – Regulament SDT, Anexa 

SDT – D.1.1.1.f – Structuri funcţionale). 

În prezent, componenţa Consiliului SDT este următoarea: 

Tabelul 2: Componenţa Consiliului SDT 

 Numele şi prenumele Calitatea  

1. Prof. univ. Gheorghe REMETE Director CSDT 

2. Prof. univ. Mihai HIMCINSCHI Membru  

3. Prof. univ. Teofil TIA (UBB) Membru (extern) 

4. Prof. univ. Ciprian STREZA (ULBS) Membru (extern) 

5. Drd. Nicolae ALOMAN Reprezentant st.doctoranzi 

 

Pentru organizarea, funcţionarea şi eficienţa activităţilor derulate, pe lângă utilizarea 

regulamentelor şi procedurilor instituţionale, cu avizul IOSUD, Senatul a aprobat utilizarea unui 

Regulament propriu al SDT (Anexa SDT D.1.1.1.a – Regulament SDT), complementar celui al 

IOSUD-UAB (Anexa SDT D.1.1.1.a – Regulament instituţional IOSUD), care detaliază şi 

aprofundează aspecte specifice domeniului teologie, în conformitate cu bunele practici din 

domeniul teologie şi cu Protocolul dintre Patriarhia Română, Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

Secretariatul de Stat pentru Culte (Anexa SDT D.1.1.1.a – Protocol_BOR-Culte_MinEdu 

[2014_MED-9217]). 

http://senat.uab.ro/upload/94_1470_regulament_scoala_doctorala_teologie_2018.pdf
http://senat.uab.ro/upload/94_1470_regulament_scoala_doctorala_teologie_2018.pdf
http://senat.uab.ro/upload/39_489_08_regulament_doctorat_csud__iosud_final.pdf
http://mh.edu.ro/fisiere/religie/Protocol_MEN_-_Patriarhie_-_SSC.pdf
http://mh.edu.ro/fisiere/religie/Protocol_MEN_-_Patriarhie_-_SSC.pdf
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Regulamentele de organizare şi funcţionare ale IOSUD şi SDT au dispoziţii clare cu privire la 

activităţile principale, în special cu privire la: a) acceptarea de noi membri conducători de doctorat, 

precum şi reglementări referitoare la modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi 

retrasă calitatea de membru al şcolii doctorale; b) mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce 

priveşte oportunitatea, structura şi conţinutul programului de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate; c) procedurile de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-

doctorand şi procedurile de mediere a conflictelor; d) condiţiile în care programul de doctorat poate 

fi întrerupt; e) modalităţile de prevenire a fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului; f) 

asigurarea accesului la resursele de cercetare; g) obligaţiile de frecvenţă ale studenţilor-doctoranzi 

etc. (Anexa SDT D.1.1.2 – Criterii conforme HG 681/2016, art 17.).  

Personalul didactic 

Încă de la înfiinţare (2009) SDT a beneficiat de un corp didactic propriu care s-a dezvoltat şi 

s-a perfecţionat odată cu trecerea anilor. Dacă începutul SDT s-a datorat unui corp restrâns, de 

numai trei cadre didactice (pr.prof.univ.dr. Emil JURCAN, pr.prof.univ.dr. şi Mihai 

HIMCINSCHI şi pr.prof.univ.dr. Gheorghe REMETE), ulterior, numărul acestora a urcat până la 

13 cadre didactice (august 2018). 

În prezent, datorită faptului că două cadre didactice s-au retras pentru înfiinţarea unei şcoli 

doctorale în domeniul „teologie” în propria instituţie (M. Ţepele, N. Dumitraşcu), la 15.03.2019 

corpul didactic al SDT este format din 11 cadre didactice (6 titulari UAB şi 5 asociaţi).  

NOTĂ: În vederea evaluării activităţii didactice şi ştiinţifice a SDT vom prezenta informaţii 

pentru cele 12 cadre didactice care au condus doctorate în cadrul SDT în perioada 2013-2018.   

Calitatea personalului didactic 

Toate cele 12 cadre didactice care au condus doctorate în SDT-UAB au aprobările, 

competenţele şi activitatea didactică şi ştiinţifică în domeniul „teologie”; dintre acestea şase sunt 

titulari cu norma de bază în UAB, iar şase sunt asociaţi (Anexa SDT- A.1.1.1.1 – Conducătorii de 

doctorat [ordinul/atestatul de abilitare; CV-uri, Lista publicaţii etc.)]. 

Tabelul 3: Cadre didactice titulare, afiliate SDT 

 Numele şi prenumele Nişa de specializare Data abilitării 

1. Prof. univ. Gheorghe REMETE Teologie Dogmatică OM 5152/08.09.2010 

2. Prof. univ. Mihai HIMCINSCHI Misiologie ortodoxă OM 4631/11.08.2010 

3. Prof. univ. Emil I. JURCAN Istoria şi filozofia religiilor OM 6046/02.12.2009 

4. Prof. univ. Dumitru A. VANCA Teologie liturgica OM 4922/11.08.2016 

5. Prof. univ. Domin ADAM Muzica bisericească  OM 6032/08.12.2016 

6. Conf. univ. Jan NICOLAE Omiletica şi catehetica OM 4212/21.06.2017 

http://doctorate.uab.ro/upload/25_48_confirmare_cond_remete.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/25_52_confirmare_cond_doctorat_himcinschi_danescu.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/25_53_confirmare_jurcan.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/25_829_vanca_dumitru.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/25_1150_abilitare_domin.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/25_1224_ordin_nicolae_jan.pdf
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Tabelul 4: Cadre didactice asociate, afiliate SDT 

 Numele şi prenumele Nişa de specializare Data abilitării 

1. Prof. univ. Irineu POP Morala creştină OM 378/15.07.2014 

2. Prof. univ. Nicu DUMITRAŞCU Patrologie MO 3216/18.02.2015 

3. Prof. univ. Daniel MUNTEANU Morala şi Bioetica creştină Atestat:70810/1/70.03.2012I.I 

4. Prof. univ. Marian VÎLCIU Teologie liturgică OM 3649/08.05.2018 

5. Prof. univ. Ştefan FLOREA Morala şi Bioetica creştină OM 3647/08.05.2018 

6. Prof. univ. Florin DOBREI Ist. Bisericii Ortodoxe Române OM 3646/08.05.2018 

 

Cadrele didactice ale SDT sunt profesori cu o bogată expertiză didactică şi de cercetare în 

domeniul teologie, fapt care le permite să contribuie decisiv la formarea viitorilor specialişti în 

domeniu. Organizarea şi participarea la diverse manifestări ştiinţifice din ţară sau străinătate, 

participarea în echipe de granturi de cercetare-dezvoltare, publicarea constantă în revistele de 

specialitate a făcut ca membrii corpului didactic al SDT să dobândească o recunoaştere profesională 

la cel mai înalt nivel, unii făcând parte din corpuri de elită a unor organisme profesionale naţionale 

cum sunt CNATDCU sau ARACIS (D. Vanca, M. Himcinschi, D. Munteanu, N. Dumitraşcu) sau 

fiind apreciaţi de instituţii prestigioase cum este Academia Europeană (Em. JURCAN) şi Academia 

Română (G. Remete) (Anexa SDT- A.1.1.1.1 – Conducătorii de doctorat [CV-uri]).  

Preocuparea pentru activitatea de cercetare ştiinţifică a fost una dintre coordonatele 

importante ale activităţii cadrelor didactice, astfel încât întemeierea SDT în anul 2009 apare ca un 

moment firesc şi natural care nu iniţiază, ci doar oficializează şi instituţionalizează activitatea de 

coordonare a cercetărilor pentru nivelul al III-lea al studiilor din învăţământul superior.  

La 31.12.2018, conform fişelor de verificare şi autoevaluare depuse, toate cele 12 cadre 

didactice din cadrul SDT îndeplineau criteriile ştiinţifice în vigoare ale CNATDCU (Anexa SDT 

A.1.1.1.2 – Îndeplinirea standardelor CNATDCU, toţi membri SDT probează o activitate continuă şi 

susţinută în domeniul teologie, realizând în ultimii 5 ani peste 30% din punctajul aferent standardelor 

minimale CNATDCU pentru un profesor (Anexa SDT A.1.1.1.1 – Conducătorii de doctorat).  

Tabelul 5: Nivelul de îndeplinire al standardelor CNATDCU 

 Numele şi prenumele 

Punctaj  

întreaga activitate 

[≥ 708] 

Punctaj  

în ultimii 5 ani 

[≥ 177] 

1. Gheorghe REMETE 721,0 233,0 

2. Mihai HIMCINSCHI 2.199,3 788,0 

3. Emil I. JURCAN 1.962,0 476,0 

4. Dumitru A. VANCA 1.117,6 316,3 

http://doctorate.uab.ro/upload/25_57_confirmare_irineu_15_07_2014.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/25_55_confirmare_dumitrascu.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/25_50_confirmare_muntean.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/25_1528_abilitare_vilciu.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/25_1526_abilitare_stefan.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/25_1527_abilitare_dobrei.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=25&l=ro
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5. Domin ADAM 1.555,0 427,0 

6. Jan NICOLAE 1.381,5 760,0 

7. Irineu POP 1.569,0 551,0 

8. Nicu DUMITRAŞCU 1.959,0 990,0 

9. Daniel MUNTEANU 2.206,4 680,2 

10. Marian VÎLCIU 919,99 636,0 

11. Ştefan FLOREA 1.349,5 917,4 

12. Florin DOBREI 1.643,9 833,5 

 

Interesul pentru păstrarea activă a cadrelor didactice în spaţiul activităţii de cercetare şi 

publicare se concretizează într-o evaluare/verificare permanentă a activităţii cadrelor. Astfel, anual 

cadrele didactice raportează îndeplinirea/neîndeplinirea normei ştiinţifice anuale (conform LEN 

1/2011) cât şi deciziilor IOSUD – UAB privind aprobarea Procedurii de distribuire a locurilor 

subvenţionate (Anexa SDT C.1.1.1.a), în baza unei competiţii interne între îndrumătorii de doctorat 

şi ierarhizarea acestora în funcţie de criteriul performanţei ştiinţifice. 

 Interesul manifestat pentru o relaţie constantă, continuă şi în interesul studenţilor este dovedit 

şi prin faptul că îndrumătorii de doctorat sunt supuşi periodic la un Proces de evaluare din partea 

studenţilor-doctoranzi (Anexa SDT C.1.1.1.a), ca parte a procesului instituţional de Evaluare 

periodică a corpului didactic (Anexa SDT C.1.1.1.a), astfel încât feedbackul obţinut în urma 

acestui proces să contribuie la perfecţionarea proceselor didactice şi imbunătăţirea permanentă a 

relaţiei cu studenţii ca parte a unui parteneriat în procesul de transfer a cunoştinţelor şi abilităţilor 

necesare. 

În egală măsură, Rapoartele anuale ale directorului SDT şi Raportul de autoevaluare a 

IOSUD-UAB (Anexa SDT C.2.2.5 – Strategii-Politici-măsuri), contribuie la o permanentă şi 

constantă evaluare şi monitorizare a calităţii actului didactic din UAB.  

Abilitarea şi afilierea 

Dinamica dezvoltării corpului academic al SDT este pe un trend pozitiv; trei dintre actualii 

îndrumători de doctorat obţinând abilitarea în anul 2018, fiind afiliaţi SDT cu aprobarea Senatului 

UAB (HS din 28.06.2018). Procedurile şi Metodologia privind organizarea procesului de obţinere 

a atestatului de abilitare şi afiliere, precum şi Metodologia de recunoaştere automată a calităţii de 

îndrumător de doctorat obţinută în cadrul unei universităţi din spaţiul UE sunt reglementate la 

nivelul IOSUD-UAB. (Anexa SDT D.1.1.1.e – Metodologie obtinere atestat de abilitare). Totuşi, în 

vederea creşterii calităţii resursei umane, la nivelul SDT, Consiliul SDT a aprobat impunerea 

realizării unui barem de cercetare minim anual de 2% raportat la nivelul standardelor CNATDCU, 

de către toate cadrele didactice abilitate. De asemenea, în vederea afilierii în viitor a altor cadre 

http://senat.uab.ro/upload/94_1494_14_seaq_po_iosud-uab_07.pdf
http://senat.uab.ro/upload/94_1494_14_seaq_po_iosud-uab_07.pdf
http://senat.uab.ro/upload/102_1659_01_seaq_po_iosud-uab_final_site.pdf
http://senat.uab.ro/upload/102_1659_01_seaq_po_iosud-uab_final_site.pdf
http://senat.uab.ro/upload/82_1329_seaq_po_cmcsi_02.pdf
http://senat.uab.ro/upload/82_1329_seaq_po_cmcsi_02.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=38&l=ro
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=38&l=ro
http://senat.uab.ro/upload/69_1254_9_senat_28_iunie_2018.pdf
http://senat.uab.ro/upload/26_308_regulament_abilitare.pdf
http://senat.uab.ro/upload/26_308_regulament_abilitare.pdf
http://senat.uab.ro/upload/83_1280_02_metod_rec_calit_cond_doctorat_strainatate.pdf
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didactice universitare, au fost propuse standarde majorate faţă de minimul solicitat de CNATDCU 

(Anexa SDT D.1.1.1.f – Structuri funcţionale [PV- CSDT]). 

În anul academic 2018/2019, Statul de funcţiuni a SDT prevede două posturi didactice în care sunt 

cuprinse activităţile didactice ale îndrumătorilor de doctorat (Anexa SDT B.1.2.3 (4) – Statul de funcţii. 

Datorită constrângerilor financiare, celelalte activităţi ale cadrelor didactice din SDT sunt 

cuprinse în statele de funcţiuni ale Departamentului de Teologie Ortodoxă şi Muzică religioasă, 

departamente în care aceştia îşi au activităţile de bază. În viitor, IOSUD-UAB intenţionează 

creşterea numărului de posturi didactice în statul de funcţii al Departamentului SDT, astfel încât şi 

doctoranzii proprii să fie cuprinşi cu toate activităţile didactice pe care le prestează. 

Studenţii doctoranzi 

Admiterea 

Pentru pregătirea unui doctorat în domeniu teologie, SDT caută studenţi cu viziune, cu dorinţă 

şi aptitudini de cercetare, selectaţi în cadrul unui proces transparent, făcut public pe site-ul UAB cu 

cel puţin 6 luni înainte de data admiteri (Anexa SDT C.2.1.1 – Informare publică IOSUD; C.4.1.1 

– Informare publică SDT). Procesul de selecţie al candidaţilor ia în considerare numai 

performanţele ştiinţifice ale candidaţilor şi nu aplică proceduri, procese sau criterii discriminatorii 

(Anexa SDT D.1.1.1.d – Metodologii admitere & finalizare studii). Acestă procedură permite 

ierarhizarea candidaţilor în funcţie de nişa de cercetare şi îndrumătorul pentru care acestia au optat 

la înscriere, conform metodologiei. Numărul de locuri şi categoria acestora (cu bursă, cu loc 

bugetat, cu taxă etc.) sunt publice şi alocate prin proceduri transparente. Anterior admiterii, locurile 

finanţate de la bugetul de stat sunt distribuite pe şcoli doctorale (şi domenii de studii), iar în cadru 

SDT sunt atribuite preponderent cercetătorilor/cadrelor didactice cu o activitate de cercetare 

semnificativă (Anexa SDT C.1.1.1.a – Procedura distribuire a locurilor subvenţionate). 

Trendul înscrierii studenţilor la admiterea pentru studii doctorale este unul pozitiv şi, implicit 

legat de creşterea constantă a numărului îndrumătorilor de doctorat, media ultimilor ani fiind de peste 

10 doctoranzi înmatriculaţi pe an (Anexa SDT B.1.1.1.a – Situaţie admitere (2013-2018). 

Tabelul 6: Evoluţia admiterii  

 
Anul de 

referinţă 
TOTAL 

Admişi cu 

bursă 

Admişi cu subvenţie Admişi  

cu taxă Din ţară Din diaspora 

1. 2018 14 3 6 - 5 

2. 2017 10 2 3 - 5 

3. 2016 8 1 3 1 3 

4. 2015 9 3 1 2 3 

5. 2014 9 3 2 - 4 

6. 2013 7 2 2 2 1 

 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=31&l=ro
http://senat.uab.ro/upload/94_1494_14_seaq_po_iosud-uab_07.pdf
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Pentru perioada 2013-2018, rata de respingere la admitere este cuprinsă între 0% şi 22% de 

din numărul candidaţilor înscrişi, ceea ce poziţionează foarte bine domeniul de studii doctorale în 

teologie atât în cadrul IOSUD-UAB şi între celelalte şcoli doctorale de teologie din România 

(Anexa SDT B.1.1.1.e – Rata de respingere la admitere). De asemenea, rata de înmatriculare a 

absolvenţilor de master care au absolvit programe de master în cadrul UAB are o medie de 43,3%, 

iar a celor care au finalizat un masterat în afara UAB este de 56,7%, ceea ce arată un interes 

crescând al masteranzilor pentru programele de studii doctorale de la SDT – Alba Iulia (Anexa 

SDT B.1.1.1.c – Rata admitere masteranzi).  

În vederea stimulării competiţiei şi creşterii performanţelor ştiinţifice, alocarea locurilor 

subvenţionate de la Bugetul de stat se realizează în interiorul şcolilor doctorale, pe baza unei 

proceduri operaţionale specifice, care ia în considerare performanţele ştiinţifice şi didactice anuale 

şi multianuale ale fiecărui îndrumător de doctorat (Anexa SDT D.1.1.1.d – Metodologii admitere şi 

finalizare). 

Preocupaţi continuu de creşterea calitatăţii actului de îndrumare a studenţilor doctoranzi, SDT 

caută să ţină un echilibru între solicitarea de locuri la admitere în SDT şi oferta poziţiilor doctorale 

scoase la concurs. În prezent, niciun îndrumător nu are mai mult de opt doctoranzi în stagiu sau 15 

în total (inclusiv prelungiri) (Anexa SDT B.1.1.1.g -  Situaţii curentă doctoranzi (după îndrumător).  

Tabelul 7: Situaţia doctoranzilor în stagiu 

Domeniu 
Total doctoranzi 

în stagiu 

Doctoranzi în stagiu 

Anul I Anul II Anul III Prelungire/ întreruperi 

Gheorghe REMETE 5 1 1 1 2 

Mihai HIMCINSCHI 10 2 1 2 5 

Emil I. JURCAN 6 1 1 1 3 

Dumitru A. VANCA 2 1 0 0  1 

Domin ADAM 5 0 5 0  0 

Jan NICOLAE 2 1 1 0   0 

Irineu POP 5 1 1 1 2 

Nicu DUMITRAŞCU 6 2 0 2 6 

Daniel MUNTEANU 5 2 0 1 2 

Marian VÎLCIU 1 1 0 0 0 

Ştefan FLOREA 1 1 0 0 0 

Florin DOBREI 1 1 0 0 0 

TOTAL 49 14 10 8 17 

 

http://senat.uab.ro/upload/94_1494_14_seaq_po_iosud-uab_07.pdf
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1.2. Conţinutul programelor de studii 

Programul de studii avansate 

Programul de pregătire bazat pe studii avansate a studenţilor-doctoranzi din cadrul SDT 

echivalează cu o perioadă de 14 săptămâni de activitate didactică, maxim 2 de ore şi un număr de 

30 de credite. Programul se derulează pe durata semestrului I al primului an de studii doctorale. 

Planul de învăţământ include discipline relevante pentru asigurarea formarii competentelor, 

abilitatilor si aptitudinilor pentru cercetarea stiintifica in domeniul Istorie.  

Conform hotărârii CA, Programul de studii avansate al SDT este unic pentru toţi doctoranzii 

în domeniul teologie, indiferent de aria de cercetare a acestora. În anul universitar 2018-2019 acesta 

cuprinde patru discipline specifice şi una cu caracter general -  Etica şi integritate academică. 

Metodologia cercetării ştiinţifice în Teologie, disciplină introdusă ca urmare a cerinţelor impuse 

prin noua legislaţie (OM 3131-2018).  

Tabelul 8: Programul de studii avansate 

 Denumirea disciplinei 
Nr. de ore Credite / 

ECTS CURS S / L / P 

1. SDT 1Teme religioase într-o abordare comparativă 2 - 6 

2. SDT 2Mărturia Bisericii Ortodoxe în contextul societăţii actuale 2 - 6 

3. SDT 3Credinţă şi raţiune. Credinţă şi confesiune 2 - 6 

4. SDT 4Cercetarea omiletică şi catehetică între secolele XIX - XXI (2018-2019) 2 - 6 

5. SDT 5Etica şi integritate academică. Metodologia cercetării ştiinţifice în Teologie 2 - 6 

 TOTAL 10 0 30 

 

Toate disciplinele din planul de învăţământ au fişe ale disciplinei, aprobate în cadrul CSDT şi 

avizate de directorul de SDT. Acestea conţin informaţii detaliate şi specificaţii clare cu privire la 

obiectivele şi competenţele vizate, numărul de credite şi de activităţi didactice asistate integral sau 

individuale, conţinutul sintetic al activităţilor didactice, cerinţe minimale şi bibliografia 

recomandată. (Anexa SDT B.1.2.3 – Asigurarea de competenţe [Fişe discipline]). Programul de 

pregătire bazat pe studii avansate se încheie cu evaluare pentru fiecare disciplină (Anexa SDT 

B.1.2.3 – Asigurarea de competenţe [3 - Catalog]), dar participarea la examene şi acumularea de 

credite este facultativă, conform legislaţiei în vigoare (Codul studiilor doctorale Art. 61, alin. 2). 

Din păcate, datorită subfinanţării studiilor doctorale capacitatea de opţiuni pentru specializări şi 

cursuri dinafara UAB este limitată în prezent, deşi aceastea ar putea contribui la o mai bună cunoaştere 

şi o mai bună dezvoltare profesională şi ştiinţifică. Din acest motiv, CA şi IOSUD caută soluţii astfel 

încât în viitor să poată fi puse la dispoziţia studenţilor doctoranzi a unor noi cursuri care să le permită 

dezvoltarea de competenţe complementare, cum ar fi: Managementul proiectelor, Managementul 

cercetării, Studii filologice avansate pentru limbile greaca, latina, slavona şi araba, Leadership etc. 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=26&l=ro
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ordin%203131-2018docx_1.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/27_1717_sdt-101_teme_religioase_jurcan_%5b2018-2019%5d_%5brom%5d.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/27_1690_himcinschi_m_fisa_disciplinei_doctorat_2018_2019.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/27_1721_sdt-103_fiinta_si_credinta_remete_%5b2018-2019%5d_%5brom%5d.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/27_1652_fd_sdt_etica_s%CC%A7i_metodologia_cercetarii_dumitru_vanca.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Superior/2016/doctorat2/HG%20681%202011%20Anexa%20Codul%20studiilor%20universitare%20de%20doctorat.pdf
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Programul de cercetare şi activităţile didactice ale doctoranzilor 

În vederea atingerii obiectivelor prin programul de studii de doctorat, în baza contractului de 

studii şi a actelor adiţionale la acesta, studenţii doctoranzi au întâlniri periodice cu îndrumătorii (cel 

puţin o dată la trei luni) şi cu întreaga comisie de îndrumare (cel puţin o dată la 12 luni). Întâlnirile 

din cadrul comisiei de îndrumare (Anexa SDT B.1.2.7 – Comisii de îndrumare) sunt oficializate 

prin Regulamentul SDT, prin Procedura operaţională privind solicitarea şi prezentarea Raportului 

de progres ştiinţific.  

Programul individual de cercetare ştiinţifică (=PCS), menţionat în Contractul de studii, 

include titlurile celor trei rapoarte de progres ştiinţific şi data susţinerii acestora. Pentru susţinerea 

raportului de progres anual, doctoranzii parcurg etapele prevăzute de Procedura operaţională 

privind depunerea şi susţinerea raportului de progres ştiinţific(Anexa SDT C.1.1.1.c – Proceduri-

Regulamente; cf. şi B.1.2.6.b – Verificare Rapoarte).  

Procesul-verbal redactat şi semnat de conducătorul de doctorat şi de membrii  comisiei de 

îndrumare după susţinerea raportului anual precizează punctele tari şi punctele slabe ale raportului 

şi se formulează observaţii şi recomandări pentru îmbunătăţirea cercetării doctorale (Anexa SDT 

B.1.2.4 – Programul de pregătire [Dosar complet/PV-Raport de progres]). O procedură 

asemănătoare se aplică şi în cazul pre-susţinerii tezei de doctorat în faţa comisiei de îndrumare, 

când în procesul verbal se menţionează calificativul Admis/Respins în urma evaluării tezei înaintea 

susţinerii publice (Anexa SDT B.1.2.4 – Programul de pregătire [Dosar complet/PV-Pre-susţinere-

Comisia de îndrumare]).  

Lunar, doctoranzii au obligaţia de a completa Fişa de activitate zilnică (=FAZ), în care sunt 

menţionate activităţile derulate de doctorand în legătura cu implementarea programului de cercetare 

doctorală sau în legătură cu activitatea sa de participare la manifestări ştiinţifice. În acest fel, 

conducătorul de doctorat, care contrasemnează FAZ-ul, monitorizează îndeaproape parcursul 

academic al doctorandului (Anexa SDT B.1.2.4 – Programul de pregătire [Dosar complet/PV-

FAZ]; Anexa D.1.1.2 –  Criterii specifice Art. 17 HG 681/2016[FAZ]). 

 Pentru dezvoltarea competenţelor didactice, studenţii doctoranzi cu bursă doctorală (grant) au 

atribuite activităţi didactice în limita a patru ore convenţionale pe săptămână (seminare şi 

laboratoare) (Anexa SDT B.1.2.3 – Asigurarea de competenţe [4- Statul de funcţii]), păstrându-se 

echilibrul între munca de cercetare şi cea didactică astfel încât activitatea de cercetare şi redactare a 

tezei să nu fie afectată. 

Conform regulamentelor interne, în situaţii specifice şi bine determinate, studenţii doctoranzi 

au posibilitatea întreruperii programului de cercetare sau pot solicita prelungirea şcolarizării. 

Perioada cumulată a întreruperilor şi prelungirilor nu poate depăşi 2 ani. 

http://senat.uab.ro/upload/50_761_05_po_22_002.pdf
http://senat.uab.ro/upload/50_761_05_po_22_002.pdf
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Finalizarea programului de cercetare şi susţinerea tezei de doctorat 

Finalizarea programului de cercetare a fiecărui doctorand se încheie odată cu obţinerea 

avizului favorabil din partea comisiei de îndrumare şi a îndrumătorului şi susţinerea publică a tezei 

de doctorat. Procedurile, termenele şi prezentarea cercetării în cadrul comisiei de îndrumare sunt 

descrise pe site-ul UAB şi detaliat în Procedura operaţională privind înscrierea pentru susţinerea 

publică a tezei de doctorat. De asemenea, în vederea sprijinirii candidaţilor pentru redactarea finală 

a tezei de doctorat SDT a elaborat şi aprobat Ghidul de elaborare, redactare şi susţinere a tezei de 

doctorat în domeniul teologie (Anexa SDT D.1.1.1.d – Metodologii (admitere şi finalizare). 

Pentru evitarea fraudei şi a plagiatului ştiinţific, fiecare teză şi raport de progres ştiinţific 

trebuie să fie însoţite de raportul antiplagiat care este supervizat de către îndrumătorul de doctorat şi 

este consultat de comisia de îndrumare. La cerere, studenţii pot opta şi pentru verificarea altor 

produse ştiinţifice, cum sunt articole, studii, comunicări (Anexa SDT C.2.2.2 – Acces verif. 

similitudini) 

În vederea finalizării cu succes a cercetării, dacă studenţii doctoranzi nu s-au încadrat în 

termenul legal de şcolarizare, mai au la dispoziţie posibilitatea solicitării unei perioade de graţie de 

maxim doi ani.  

Cercetarea în cadrul SDT 

Cercetarea ştiinţifică în cadrul SDT a UAB este o componentă semnificativă atât a activităţii 

în rândul cadrelor didactice, cât şi în rândul doctoranzilor. Afiliaţi Centrului de Cercetări 

Interreligioase şi de Psihopedagogie Creştină (Anexa SDT A.1.5.3.1 – Laboratoare & Centre de 

cercetare), cadrele didactice realizează cercetări, publicaţii şi manifestări ştiinţifice împreună cu 

personalul centrului, dar şi cu doctoranzii. Datorită acestei colaborări SDT a contribuit la realizarea 

mai multor manifestări ştiinţifice, între care cele mai cunoscute sunt International Symposium of 

Science, Theology and Arts (ISSTA), Şcoala Internaţională de Vară a Doctoranzilor Teologi 

(SIVDT), veritabile platforme de dialog ştiinţific la cel mai înalt nivel şi oportunitate de începere a 

unei cariere ştiinţifice pentru doctoranzii SDT (Anexa SDT A.1.3.1.2 – Publicatii doctoranzi; 

A.1.3.1.3 – Comunicări drd.) 

Poziţia specială a Alba Iuliei în evoluţia bisericească a Transilvaniei medievale oferă o paletă 

largă de teme de cercetare, stimulative şi creative astfel încât cercetările realizate în cadrul SDT să 

prezinte interes pentru acest domeniu. 

Activitatea de cercetare-publicare a cadrelor didactice 

Cadrele didactice ale SDT participă constant la manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale, organizate de către de către SDT sau de către alte instituţii de învăţământ şi cercetare 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=45&l=ro
http://doctorate.uab.ro/upload/38_1666_41_567_11_po_22.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/38_1666_41_567_11_po_22.pdf
http://senat.uab.ro/upload/41_595_12_ghid_elaborare_teza_doctorat_domeniul_teologie.pdf
http://senat.uab.ro/upload/41_595_12_ghid_elaborare_teza_doctorat_domeniul_teologie.pdf
http://issta.ro/
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(Anexa SDT A.1.2 - activitatea ştiinţifică a cd.). În prezent, FTO organizează un prestigios 

simpozion internaţional, ISSTA – ajuns la cea de a 18-a ediţie iar revista ştiinţifică Altarul 

Reîntregirii este indexată în două baze de date internaţionale (CEEOL şi Index Copernicus) şi se 

află prezentă în mai multe biblioteci din ţară şi străinătate. 

De asemenea, cadrele didactice sunt sunt angrenate în granturi şi/sau proiecte de cercetare 

individuale sau colective, câştigate pe bază de competiţie (Anexa SDT A.1.4 – Contracte de 

cercetare). 

Cele 12 cadre didactice cu activitate de coordonare în perioada 2013-2018 au publicat peste 

25 de articole ISI / ERIH şi mai mult de 120 de articole BDI (Anexa A.1.2.1.1.- Publicaţii cotate în 

baze de date internaţionale). Activitatea de publicare este reflectată şi în nivelul de vizibilitate 

naţional şi internaţional prin citarea acestor lucrări. Deşi indicii hirsh furnizaţi de motoarele de 

căutare WEB nu sunt impresionanţi, considerăm că pentru domeniul teologie aceştia sunt la cote 

mulţumitoare. 

Activitatea de cercetare-publicare a doctoranzilor 

Parcursul profesional al doctoranzilor este unul eficace, construit de aşa manieră încât să ofere 

studenţilor doctoranzi atât şansa acumulării de noi cunoştinţe în privinţa cercetării, cât şi deprinderi 

de diseminare a rezultatelor prin participarea la manifestări ştiinţifice pentru comunicarea 

rezultatelor în progres, cât şi deprinderea cu activitatea de publicare a rezultatelor. 

Din acest motiv, încă din anul 2010 SDT organizează Şcoala Internaţională de Vară a 

Doctoranzilor Teologi orientată preponderent înspre furnizarea de informaţii recente din fluxul 

naţional şi internaţional, cât şi pentru cunoaşterea nivelului de pregătire a propriilor cercetări. De 

asemenea, pentru creşterea capacităţii de adaptare şi conectare la cercetarea europeană în domeniu, 

o parte dintre cadrele didactice şi studenţii doctoranzi au fost implicaţi în schimburi şi mobilităţi la 

nivel european şi, de asemena, unii cercetători străini au participat la activităţile ştiinţifice sau la 

cursurile organizate de către SDT (Anexa SDT A.1.3.1.3 – conferinţe).  

Un număr de 6 doctoranzi au participat la stagii de pregătire şi mobilităţi (Anexa SDT 

A.1.3.1.4 – Stagii doctoranzi) pentru dobândirea de noi cunoştinţe şi pentru consultarea de literatură 

de specialitate din diferite biblioteci universitare din Europa. 

Cunoscând importanţa cercetării în acest domeniu, SDT a impus creşterea standardelor de 

calitate-vizibilitate a doctoranzilor prin introducerea încă de la înfiinţare a obligativităţii tuturor 

doctoranzilor de a publica cel puţin 2 studii/articole ştiinţifice (Anexa A.1.3.1.2 – Listă publicaţii 

doctoranzi). 

Anual, începând cu 2013 FTO publică volumul comunicărilor ţinute de doctoranzii în 

teologie, în special cele susţinute în cadrul Şcolii Internaţionale de Vară a Doctoranzilor (SIVDT). 

http://fto.ro/altarul-reintregirii/
http://fto.ro/altarul-reintregirii/
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Cei 22 de doctoranzi cu titlul confirmat au participat cu un număr de peste 50 de comunicări 

ştiinţifice susţinute la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, dar luând în calcul şi 

doctoranzii aflaţi în stagiu ori cei cu teza încă nefinalizată, numărul participărilor cu comunicări la 

manifestări ştiinţifice, ori publicaţiile în reviste de specialitate bine cotate se situează în jurul cifrei 

de 80. 

Etica ştiinţifică şi combaterea fraudei academice 

În vederea dezvoltării simţului etic, SDT a introdus în cadrul Programului bazat pe studii 

avansate cursul de Etica şi itegritate academică. De asemenea, în cadrul Şcolilor Doctorale din 

UAB s-a instituit o cultură a respectării eticii ştiinţifice, a prevederilor deontologice pe parcursul 

studiilor doctorale şi a redactării tezei de doctorat, cu responsabilităţi comune din partea 

conducătorului de doctorat şi a doctorandului (Anexa SDT D.1.2.2 – Soft şi proceduri constatare 

similitudini). 

 Pentru toate Şcolile Doctorale din UAB se aplică regula presusţinerii publice a tezelor de 

doctorat şi se respectă toate prevederile în vigoare privitoare la procedurile de susţinere a tezei de 

doctorat, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNATDCU şi Codul 

studiilor universitare de doctorat. 

 Un instrument important în combaterea fraudei academice este utilizarea softului antiplagiat 

SC PLAGIAT – SISTEM ANTIPLAGIAT - PRIN INTERNET SRL,prin intermediul căruia, 

începând cu 2012, conducătorii de doctorat din toate Şcolile Doctorale din IOSUD-UAB verifică 

atât rapoartele de progres ştiinţific (anuale) ale doctoranzilor, cât mai ales tezele de doctorat. La 

finalul acestei proceduri, se interpretează raportul de similitudine şi se arhivează la dosarul de 

doctorat. Fiecare raport de similitudini trebuie interpretat şi avizat de conducătorul de doctorat. Deşi 

în domeniul teologie cercetările şi studiile publicate conţine pasaje semnificative din Biblie şi surse 

patristice (Sfinţii Părinţi), un procentaj de similitudini aflat în jurul valorii de 10%  ridică semne de 

întrebare iar conducătorului de doctorat trebuie să aducă argumente semnificative, altfel teza trebuie 

refăcut şi procesul trebuie reluat. (Anexa B.1.2.6 - Sistem antiplagiat; D.1.2.2 – Soft şi proceduri 

constatare similitudini). Tot în vederea transparenţei şi a evitării plagiatului, fiecare dintre tezele 

care urmează să fie susţinute public sunt anunţate şi publicate pe site-ul UAB unde pot fi consultate 

documente relevante despre doctorand şi rezumatul tezei. 

În perioada 1.10.2013-31.12.2018 au fost finalizate şi au fost confirmate prin OM un nr. de 22 

de teze de doctorat (Anexa SDT A.1.3.1.1 – Teze finalizate). În cadrul SDT nu au fost semnalate 

până în momentul de faţă încălcări ale eticii ştiinţifice în redactarea tezelor de doctorat, astfel încât 

în perioada 2013-2018 nicio teză nu a fost respinsă la nivelul CNATDCU şi nici nu se află în 

proceduri de verificare-reverificare. 

http://doctorate.uab.ro/upload/27_1652_fd_sdt_etica_s%CC%A7i_metodologia_cercetarii_dumitru_vanca.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=63&l=ro
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Calitatea tezelor de doctorat, elaborate la Alba Iulia în domeniul teologie, a contribuit la 

angajarea pe posturi didactice în învăţământul superior a patru dintre absolvenţii programelor de 

studii doctorale de la SDT (Gurie Georgiu, Nicolae Turcan, Jan Nedelea, Răzvan Brudiu). 

Vizibilitate şi internaţionalizare 

Preocuparea constantă pentru o bună racordare a cadrelor didactice şi a doctoranzilor cu 

mediul academic internaţional a determinat organizarea sau invitarea un cadre didactice din 

universităţi din spaţiul EU pentru prezentarea de cursuri sau lectorate pe diverse teme de 

specialitate. Astfel, profesorul Marian Stoyadinov (Univ. „SS Chiril şi Metodie din Veliko Tarnovo, 

Bulgaria), Pablo Argarate (Universitatea din Graz). În egală măsură, în cadrul schimburilor 

academice, profesorii SDT au participat la schimburi Erasmus (Germania, Italia, Bulgaria, Malta, 

Polonia, Grecia). (Anexa SDT C.3.1.1 – Acorduri mobilităţi; C.3.1.2. – Cotutela şi visiting 

teacher). 

Recunoaşterea naţională şi internaţională a făcut ca unele dintre cadrele didactice ale SDT să 

fie cooptate în organisme profesionale la nivel naţionale (CNATDCU-4 cadre did., ARACIS – 2 

cadre did., Academia Română, premiu special-un cadru did.) sau în bordul unor reviste ştiinţifice 

cunoscute De asemenea, cadrele didactice au participat cu comunicări ştiinţifice la manifestări 

ştiinţifice din afara ţării. (Anexa SDT A.1.2 – Activitatea stiintifiă a CD). 

Baza materială 

Pentru îndeplinirea în condiţii optime a activităţii didactice şi de cercetare, IOSUD pune la 

dispoziţia doctoranzilor birouri şi laboratoare cu destinaţie specială (Anexa SDT A.1.5.3 – Spaţii). 

Totuşi, pentru domeniul teologie nu sunt necesare laboratoare de analiză şi inaltă precizie, 

instrumentarul de lucru şi cercetare al doctoranzilor teologi fiind în special cărţile şi colecţiile de 

cărţi. Pentru aceasta, SDT pune la dispoziţia doctoranzilor o bibliotecă bine utilată şi documentată 

cu o colecţie semnificativă de carte şi colecţii de specialitate, dar şi un sistem de parteneriate şi 

colaborări prin care se asigură studenţilor accesul la o şi mai largă paletă de surse de documentare.  

Astfel, doctoranzii SDT beneficiază de o Bibliotecă extrem de bine organizată care 

gestionează peste 40.000 de volume de carte şi aproape 17.000 periodice (Anexa SDT A.1.5.1 – 

Biblioteca). Datorită schimburilor sau colaborării cu diverse instituţii din ţară şi străinătate, numărul 

periodicelor este în continuă creştere iar accesul studenţilor şi la alte resurse decât cele informatice 

este mult extins. De asemenea, Biblioteca Centrală UAB şi Biblioteca FTO beneficiază de 

abonamente sau acces gratuit la mai multe baze de date internaţionale din domeniul ştiinţelor 

umaniste (JStore, SpringerLink, Clarivate etc.), accesibile de pe terminalele din UAB. 
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În privinţa dotărilor tehnice cu aparatură specializată, domeniul de studii teologice nu necesită 

aparatură sau laboratoare de specilitate cu aparatură avansată; studenţii doctoranzi efectuează cercetări 

de documentare în arhive, biblioteci şi centre de cercetare cu care UAB are contracte de colaborare. 

Managementul calităţii 

În vederea atingerii unor nivele înalte de performanţă ştiinţifică şi de vizibilitate în domeniul 

teologie, SDT, cu sprijinul IOSUD şi al structurilor specifice ale UAB, caută să dezvolte în 

permanenţă o cultură a calitaţii atât printre cadrele didactice, cât şi printre studenţii doctoranzi. În 

prezent, nivelul calităţii în şcolile doctorale este monitorizat permanent prin: 1) depunerea anuală a 

unui Raport de autoevaluare a IOSUD de către directorul SDT (Anexa C.2.2.5 - Strategii-politici-

masuri); 2) ierarhizarea conducătorilor de doctorat ca urmare a competiţiei de distribuire a locurilor 

subvenţionate de la bugetul de stat (Anexa D.1.1.1.d –0_Proced.Op.-distribuire locuri 

subventionate); 3) procedura de evaluare a cadrelor didactice de către studenţii doctoranzi. (Anexa 

C.1.1.2 – Perocedura de evaluare şi distribuire a locurilor). 

Toate activităţile de management al calităţii se concretizează şi se finalizează prin: 

• actualizarea permanentă a regulamentelor, metodologiilor şi proceselor privind 

funcţionarea CSUD şi a Şcolilor Doctorale din cadrul IOSUD-UAB, a contractului de 

studii universitare de doctorat, care să prevadă în termeni clari drepturile şi obligaţiile 

studentului-doctorand, a conducătorului de doctorat şi a IOSUD;  

• sprijinirea dezvoltării doctoratelor în cotutelă, cu accent deosebit pe internaţionalizarea 

studiilor doctorale, lărgirea colaborărilor academice cu Universităţi din Europa şi nu numai; 

atragerea de tineri români din diaspora la studii doctorale la UAB, cu precădere la Şcolile 

Doctorale umaniste; 

• ridicarea continuă a standardelor de performanţă ştiinţifică minimale astfel încât o viitoare 

ierarhizare a domeniilor şi programelor de studii din învăţământul superior din România să 

găsească SDT-UAB într-o poziţie superioară; 

• includerea în setul de standarde de performanţă ştiinţifică minimale a participării la 

competiţiile de proiecte de cercetare; 

• misiuni de auditare internă realizate de către compartimentul de audit al UAB; 

• creşterea continuă a numărului de doctoranzi care au efectuat stagii de pregătire sau mobilităţi 

internaţionale în universităţi din afara ţării.  

În vederea stabilirii nivelului de performanţă şi al calităţii, în baza unei proceduri operaţionale 

specifice, fiecare conducător de doctorat are obligaţia de a completa anual un Raport de 

autoevaluare pe anul anterior, din care să rezulte următoarele informaţii:  

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=38&l=ro
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Îndeplinirea standardului minimal anual de performanţă, în conformitate cu metodologia de 

evaluare periodică a calităţii personalului didactic şi de cercetare din UAB (M-CD-2/aprobat 

Senat UAB din 14.12.2017) [25p]; 

 Activitatea ştiinţifică din ultimii cinci ani a conducatorului de doctorat raportată la standardele 

CNATDCU în vigoare însumează cel putin 25% din punctajul solicitat pentru abilitare [25p 

pentru îndeplinirea acestui standard, 0 dacă standardul nu este îndeplinit]; 

Activitatea de cercetare ştiinţifică a doctoranzilor din anul anterior la care este coordonator, 

conform standardelor CNATDCU [3p-articol; 1p-lucrare susţinută la conferinţă]; 

Scorul CNATDCU la zi pentru fiecare conducător de doctorat  

[Depăşirea cu câte 5% a standardelor specifice se bonifică cu câte 10p]; 

Nr. teze validate de CNATDCU în anul anterior [10p/teza]; 

Numărul tezelor de doctorat coordonate în cotutelă naţională/internaţională [5p/10p]; 

Numărul tezelor de doctorat coordonate redactate intr-o limba de circulatie internationala 

[5p/teza]; 

 

Nr. doctoranzi exmatriculaţi la care a fost coordonator în anul anterior [-3p/doctorand]; 

 

Directorul SDT verifică corectitudinea întocmirii rapoartelor de autoevaluare şi elaborează un 

document centralizator, care include toate aceste informaţii, avizat ulterior de Directorul CSUD. 

Rapoartele de autoevaluare sunt aprobate în şedinţa CSUD din luna aprilie a fiecărui an. Pentru 

dovezi privind derularea procesului de evaluare, a se vedea Anexa SDT_C.1.1.1 

Informare publica şi transparenţa decizională 

În vederea asigurării transparenţei publice şi decizionale, SDT publică pe website-ul instituţiei 

(Anexa SDT C.2.1.1. – Informare publică IOSUD şi C.4.1.1 – Informare publica SDT), cu 

respectarea reglementărilor generale cu privire la protecţia datelor, informaţii despre:  

(a) Regulamentul şcolii doctorale; 

(b) Regulamentul de admitere; 

(c) Regulamentul de finalizare a studiilor care să includă şi procedura de susţinere publică a 

tezei;  

(d) conţinutul programelor de studii: 1) Planurile de învăţământ şi 2) Fisele disciplinelor ; 

(e) profilul ştiinţific al conducătorilor de doctorat din şcoală; 

(f) informaţii despre standardele de elaborare ale tezei de doctorat;  

(g) link-uri către rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susţinute public, precum şi 

data, ora, locul unde vor fi susţinute acestea, cu cel puţin 20 de zile înaintea susţinerii:  

http://senat.uab.ro/upload/94_1470_regulament_scoala_doctorala_teologie_2018.pdf
http://senat.uab.ro/upload/74_1131_teologie.pdf
http://doctorate.uab.ro/upload/38_1666_41_567_11_po_22.pdf
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=26&l=ro
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=27&l=ro
http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=25&l=ro
http://senat.uab.ro/upload/41_595_12_ghid_elaborare_teza_doctorat_domeniul_teologie.pdf
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http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=64&l=ro 

 

În general, toate informaţiile cu privire la programele de studii doctorale, procesele publice şi 

oficiale, mecanisme şi proceduri etc, sunt accesibile la adresa http://doctorate.uab.ro/ 

 

Analiza SWOT 

Punctele tari ale SDT 

Un corp didactic consistent, cu specialişti bine pregătiţi (toate cadrele didactice ale SDT 

îndeplinesc criteriile actuale CNATDCU); 

O bună activitate de cercetare atât la nivelul cadrelor didactice, cât şi a studenţilor doctoranzi; 

O bună colaborare cu Centrul de Cercetări Interreligioase şi de psihopedagogie Creştină; 

Nu au fost depistate teze de doctorat care să fie suspectate de plagiat; 

O bună internaţionalizare prin mobilităţi ale cadrelor didactice şi ale doctoranzilor SDT; 

O bună vizibilitate a cadrelor didactice (cooptaţi în organsme profesionale) 

 

Punctele slabe ale SDT 

Slabă atragere a fondurilor de cercetare extrabugetare; 

Slabă atractivitate pentru studenţi din ţări UE sau ţări terţe; 

 

Oportunităţi 

Atragerea de studenţi doctoranzi din alte centre universitare şi din spaţiul UE; 

Creşterea continuă a vizibilităţii manifestărilor ştiinţifice organizate de SDT (SIVDT, ISSTA); 

Calitatea tezelor de doctorat elaborate la SDT poate fi o bună oportunitate pentru o carieră 

didactică (3 absolvenţi ai SDT au obţinut un post în învăţământul superior);  

 

Ameninţări 

Scăderea numărului de absolvenţi proprii la programele de master; 

Diminuarea numărului de subvenţii/granturi de cercetare alocate de la bugetul de stat 

necorelarea finanţării de bază cu ritmul inflaţiei; 

Lipsa unei legislaţii stimulative în spaţiul bisericesc care să favorizeze semnificativ absolvenţii 

de studii doctorale (concursuri, diferenţe salariale etc.); 

 

 

 

http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=64&l=ro
http://doctorate.uab.ro/
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Concluzii 

Aşa cum poate fi observat din prezentul raport, SDT se constituie astăzi ca o şcoală de 

doctorală matură, cu un corp didactic de excelenţă, dovedită nu numai de numărul semnificativ de 

publicaţii ştiinţifice realizate de aceştia, ci şi de recunoaşterea pe plan naţional de care se bucură 

aceştia prin cooptarea lor în foruri importante decizionale pentru învăţământul academic superior 

din România. 

Faptul că nicio teză nu a fost respinsă în comisia de specialitate a CNATDCU, ne oferă 

posibilitatea să credem că SDT-Alba Iulia merită cu prisosinţă să-şi păstrez e nivelul de acreditare şi 

recunoaştere în cadrul învăţământului superior din România. 
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Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

ŞCOALA DOCTORALĂ  

ANEXE 

 

OPIS ANEXE: 

NR ANEXE TEMATICĂ 

 

A_CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ 

 A.1.1.1.1. 

 

Existenţa a cel puţin trei conducători de doctorat pentru un 

domeniu 

 A.1.1.1.1. a Cv conducători de doctorat 

 A.1.1.1.2  Ponderea conducătorilor de doctorat care îndeplinesc 

criteriile CNADTCU 

 A.1.2.1.1.  Lucrările publicate de conducătorii de doctorat în calitate de 

autori/coautori în reviste cotate în bazele de date 

internaţionale Web of Science, Scopus, Google Scholar 

 A.1.2.1.2.  Cel puţin 50% dintre conducătorii de doctorat din domeniul 

supus evaluării prezintă minimum 5 lucrări indexate Scopus, 

Google Scholar, Web of Science sau ERIM 

 A.1.3.1.0.  Numarul de doctoranzi pe conducători de doctorat  

 A.1.3.1.1. Pentru ultimii 5 ani: 

- numărul de teze de doctorat finalizate şi validate de 

CNADTCU; - numărul de teze refăcute şi validate de 

CNADTCU; 

- numărul de teze de doctorat cu plagiat dovedit; 

- toate tezele sunt verificate pentru similitudine. 

 A.1.3.1.2. Lucrări publicate având autori/coautori doctoranzi 

 A.1.3.1.3.  Numărul de conferinţe la care doctoranzii au participat cu 

lucrări, în calitate de autori/coautori 

 A.1.3.1.5.  Documente cheltuieli eligibile  

 A.1.4.1.1. Lista contractelor de cercetare din ultimii 10 ani 

 A.1.4.1.2.  Numărul de studenţi doctoranzi care au participat la 

elaborarea contractelor în ultimii 10 ani 
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 A.1.5.1.1.  

 

Spaţiile şi dotarea materială a IOSUD/şcolii doctorale permit 

realizarea activităţilor de cercetare, în domeniul evaluat, în 

acord cu misiunea şi obiectivele asumate (calculatoare, 

software specific, aparatură, echipamente de laborator, 

bibliotecă, acces la baze de date internaţionale etc.). 

Infrastructura de cercetare şi oferta de servicii de cercetare 

sunt prezentate public prin intermediul unei platforme de 

profil. 

 A.1.5.2.1.  Lista acordurilor de parteneriat 

 A.1.5.2.2.  Numărul de doctoranzi implicaţi în acordurile de parteneriat 

din ultimii 5 ani 

 A.1.5.3.1.  

 

Lista laboratoarelor din 

domeniu/centrelor/atelierelor/institutelor în care au acces 

doctoranzii 

 

B_EFICACITATEA INSTITUŢIONALĂ 

 B.1.1.1.  Raportul dintre numărul absolvenţilor la nivel de masterat şi 

numărul de candidaţi admişi la studii doctorale în ultimii 5 

ani, cu excepţia domeniilor reglementate 

 B.1.2.2.  Rata de renunţare în primii doi ani de la admiterea 

candidaţilor la studii universitare de doctorat nu depăşeşte 

30%. 

 B.1.2.3.  IOSUD/Şcolile doctorale au mecanisme prin care se asigură 

că programul de pregătire prin studii universitare de doctorat 

conduce la formarea competenţelor, abilităţilor şi 

aptitudinilor pentru cercetarea ştiinţifică. 

 B.1.2.4.  Există, pentru fiecare doctorand, un program de pregătire 

stabilit, dezvoltat, monitorizat şi finalizat/în curs de 

finalizare. 

 B.1.2.5.  Programul de studii universitare de doctorat cuprinde 

însuşirea criteriilor eticii în cercetare. 

 B.1.2.6.  Studenţii doctoranzi au acces la un soft pentru verificarea 

similitudinii. 

 B.1.2.7*.  Pe întreaga durată a studiilor universitare de doctorat, 

studenţii beneficiază de sprijinul comisiilor de îndrumare, 

complementar celui oferit de conducătorul de doctorat. 

Comisiile sunt oficializate în documentele care vizează 

cuantificarea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor 

doctoranzi. 
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C_MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

 C.1.1.1.*  IOSUD a dezvoltat şi aplică periodic o procedură de evaluare 

şi monitorizare internă a evoluţiei şcolilor doctorale, între 

criteriile evaluate regăsindu-se obligatoriu: 

Distribuire locuri subventionate 

 C.1.1.2.*  Pe parcursul stagiului de pregătire doctorală sunt 

implementate mecanisme de feedback din partea studenţilor 

doctoranzi prin care să se identifice nevoile acestora, precum 

şi nivelul lor de satisfacţie faţă de programul doctoral per 

ansamblu, în vederea îmbunătăţirii continue a serviciilor 

academice şi administrative oferite. 

 

 

C.2.2.1.  

 

 

Toţi studenţii doctoranzi au acces gratuit la o platformă cu 

baze de date relevante pentru domeniile studiilor de doctorat 

organizate. 

 C.2.2.2.  Fiecare student doctorand are acces, la cerere şi cu acordul 

conducătorului de doctorat, la un sistem electronic de 

verificare a gradului de similitudine cu alte creaţii ştiinţifice 

sau artistice existente. 

 C.2.2.3.  Toţi studenţii doctoranzi au acces la laboratoarele de 

cercetare ştiinţifică sau alte facilităţi, în funcţie de specificul 

domeniului/domeniilor din cadrul şcolii doctorale, conform 

unor reguli de ordine interioară. 

 C.2.2.4. Asociaţiile studenţilor doctoranzi şi/sau studenţii 

reprezentanţi organizează, pe baza unui regulament, alegeri 

în rândul studenţilor doctoranzi pentru poziţii în CSUD, prin 

vot universal, direct şi secret, toţi studenţii doctoranzi având 

dreptul să aleagă şi să fie aleşi. 

 C.2.2.5.  În urma evaluării interne, atât IOSUD, cât şi şcolile doctorale 

elaborează strategii şi politici de acţiune în vederea 

remedierii deficienţelor semnalate şi a stimulării performanţei 

ştiinţifice şi academice a IOSUD. 

 C.3.1.1.*  IOSUD are încheiate acorduri de mobilitate cu universităţi 

din străinătate, cu institute de cercetare, cu companii care 

desfăşoară activităţi în domeniul studiat, care vizează 

mobilitatea studenţilor doctoranzi şi a cadrelor didactice (de 

exemplu, acorduri ERASMUS pentru ciclul de studii 

doctorale) şi cel puţin 5% dintre studenţii doctoranzi au 

efectuat un stagiu de pregătire în străinătate sau o altă formă 

de mobilitate, precum participarea la conferinţe ştiinţifice 

internaţionale. 
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 C.3.1.2.  

 

În cadrul domeniului de studii evaluat este sprijinită, inclusiv 

financiar, organizarea unor doctorate în cotutelă 

internaţională, respectiv invitarea unor experţi care să susţină 

cursuri/prelegeri pentru studenţii doctoranzi. 

 C.3.1.4.  Raport CRI 

 

D_STRUCTURI INSTITUŢIONALE INTERNE PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

 D.1.1.1. a 

 

 

Existenţa regulamentelor specifice şi aplicarea acestora la 

nivelul IOSUD, respectiv a şcolii doctorale, având ca 

perioadă de referinţă ultimii cinci ani: 

a) regulamente interne ale structurilor administrative 

(regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a 

studiilor universitare de doctorat, regulamentele şcolilor 

doctorale); 

 D.1.1.1. b 

 

b) metodologia de desfăşurare a alegerilor la nivelul CSUD, 

şcolii doctorale şi dovezi ale derulării acestora, aprobată de 

senatul universităţii; 

 D.1.1.1. c 

 

c) metodologia de desfăşurare a concursului pentru funcţia de 

director CSUD şi dovezi ale derulării acestuia, aprobată de 

senatul universităţii; 

 D.1.1.1. d 

 

d) metodologii de organizare şi desfăşurare a studiilor de 

doctorat (de admitere a studenţilor doctoranzi, de finalizare a 

studiilor de doctorat), cu revizuire periodică şi cu aprobarea 

senatului universităţii; 

 D.1.1.1. e 

 

e) existenţa unor mecanisme de recunoaştere a calităţii de 

conducător de doctorat şi de echivalare a doctoratului obţinut 

în alte state; 

 D.1.1.1. f 

 

f) structuri de conducere funcţionale 

(IOSUD/CSUD/Consiliul şcolii doctorale (regularitatea 

convocării şedinţelor); 

 D.1.1.1. g g) contractul de studii universitare de doctorat. 

 D.1.2.1.  Existenţa şi eficacitatea unui sistem informatic adecvat 

pentru evidenţa studenţilor doctoranzi şi a parcursului lor 

academic 
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