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I. Școala Doctorală de Inginerie - Statistici descriptive  

 

Tabelul I.1. Numărul conducătorilor de doctorat la începutul anului universitar (1 octombrie) 

titulari asocia

ț

i titulari asocia

ț

i titulari asocia

ț

i titulari asocia

ț

i titulari asocia

ț

i

Inginerie mecanică 16 2 16 1 13 1 12 1 12 1

Inginerie industrială 16 6 15 5 15 2 15 1 13 3

Ingineria sistemelor 3 1 3 0 3 0 3 0 3 0

Inginerie electrică 1 1 1 1 0 2 0 2 0 3

Calculatoare 

ș

i tehnologia informa

ț

iei 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Ingineria materialelor 3 2 3 1 3 1 3 1 3 0

Biotehnologii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

Ingineria produselor alimentare 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1

Chimie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 43 13 42 9 38 7 38 5 36 8

TOTAL 2

2015

4456 51 45 43

Domeniul
2011 2012 2013 2014

 

Tabelul I.2. Numărul de studenți-doctoranzi români înmatriculați la începutul anului universitar  
(1 octombrie) 
 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă

Inginerie mecanică 6 4 12 0 11 0 8 1 12 0

Inginerie industrială 9 5 12 0 9 0 15 0 8 0

Ingineria sistemelor 0 2 2 0 4 0 1 0 0 0

Inginerie electrică 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0

Calculatoare 

ș

i tehnologia informa

ț

iei 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0

Ingineria materialelor 2 2 3 0 5 0 4 0 2 0

Biotehnologii 0 0 5 0 3 0 2 0 2 0

Ingineria produselor alimentare 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0

TOTAL 1 18 21 36 0 35 0 33 1 28 0

TOTAL 2 28

2013 2014

39 36 35 34

Domeniul
2011 2012 2015

 

Tabelul I.3. Numărul de studenți-doctoranzi din Rep. Moldova și state terțe înmatriculați la începutul anului 
universitar ( 1 octombrie) 
 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă

Inginerie mecanică 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3

Inginerie industrială 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Ingineria sistemelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inginerie electrică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calculatoare 

ș

i tehnologia informa

ț

iei 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Ingineria materialelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biotehnologii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingineria produselor alimentare 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

TOTAL 1 0 1 0 5 1 0 1 0 0 3

TOTAL 2

Domeniul
2011 2012 2015

3

2013 2014

1 5 1 1  
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Tabelul I.4. Numărul total de studenți-doctoranzi raportați la finanțare la începutul anului universitar   
(1 octombrie) 
 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă

Inginerie mecanică 41 5 29 16 26 9 29 5 30 6

Inginerie industrială 50 27 41 20 31 6 36 8 32 6

Ingineria sistemelor 10 3 5 2 6 2 7 1 4 1

Inginerie electrică 4 6 2 6 1 2 1 4 1 1

Calculatoare 

ș

i tehnologia informa

ț

iei 2 1 2 2 2 1 4 1 5 1

Ingineria materialelor 10 5 8 6 9 4 11 1 12 0

Biotehnologii 5 1 9 0 7 3 10 0 8 0

Ingineria produselor alimentare 4 4 5 5 3 5 4 3 3 1

TOTAL 1 126 52 101 57 85 32 102 23 95 16

TOTAL 2

2014
Domeniul

2011 2015

111

2012 2013

125178 158 117  

Tabelul I.5. Numărul de teze de doctorat susținute pe ani calendaristici 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă

Inginerie mecanică 12 3 13 2 11 6 5 5 5 4

Inginerie industrială 23 23 25 5 16 5 8 2 5 0

Ingineria sistemelor 4 1 8 0 0 1 1 0 0 0

Inginerie electrică 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0

Calculatoare 

ș

i tehnologia informa

ț

iei
0 2 0 0 0 0 3 0 2 0

Ingineria materialelor 3 5 5 1 5 1 0 1 1 0

Biotehnologii 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0

Ingineria produselor alimentare 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3

TOTAL 1 44 35 54 8 37 14 18 8 15 7

TOTAL 2

Domeniul
2011 2012 20142013 2015

79 62 51 26 22  

Tabelul I.6. Numărul titlurilor de doctor în științe obținute pe ani calendaristici 

Inginerie mecanică 9 16 16 15 12

Inginerie industrială 23 49 24 14 12

Ingineria sistemelor 3 6 5 1 0

Inginerie electrică 1 3 3 1 1

Calculatoare 

ș

i tehnologia informa

ț

iei
3 0 0 1 4

Ingineria materialelor 7 5 3 4 2

Biotehnologii 0 0 1 3 0

Ingineria produselor alimentare 0 0 0 1 4

TOTAL 46 79 52 40 35

2015
Domeniul

2011 2012 2013 2014

 

 

 

 

 



4 
 

II. Evaluare internă a calității programelor de studii universitare de doctorat și 

postdoctorat 

Nr.
crt. 

Categoria 
indicatorului 

Indicatorul Rezultatele obținute 

1 Evaluarea ofertei 
educaționale a 
școlii doctorale:  
 

Misiune și 
obiective 

Misiunea Școlii Doctorale de Inginerie este realizarea 
și dezvoltarea activității de educație doctorală, pe baza 
unui stagiu de cercetare științifică aprofundată în 
domeniile științifice acreditate în cadrul instituției, 
pentru dezvoltarea resursei umane necesare 
progresului societății.  

Obiectivele Școlii Doctorale de Inginerie sunt: 

 • Valorificarea resurselor umane și a infrastructurii de 

cercetare, inovare și dezvoltare ale instituției pentru 

formarea de noi resurse umane înalt calificate;  

• Consolidarea domeniilor de studii universitare de 

doctorat deja acreditate și promovarea de direcții noi, 

în scopul diversificării domeniilor acreditate ținând 

cont de resursele instituției și cerințele societății; 

• Creșterea continuă a impactului științific, economic 

și social al studiilor și rezultatelor stagiilor doctorale  / 

postdoctorale;  

• Stimularea studiilor universitare de doctorat prin 

dezvoltarea bazei materiale și a resurselor umane, 

precum și prin promovarea interdisciplinarității. 

Planuri de 
învățământ 

Se întocmesc și sunt aprobate anual. Documente 
relevante sunt atasate la acest document în folderul 
“Planuri de învățământ”. 

State de funcții Se întocmesc și sunt aprobate anual. Documente 
relevante sunt atașate la acest document în folderul 
“State de funcții”. 

Programe 
analitice 

Se întocmesc și sunt aprobate anual. Documente 
relevante sunt atașate la acest document în folderul 
“Programe analitice și orarii”. 

Orare Se întocmesc și sunt aprobate anual. Documente 
relevante sunt atașate la acest document în folderul 
“Programe analitice și orarii”. 

2 Curriculum și 

calificări 

 

Curriculum: mod 
de aprobare 

Se aprobă în Consiliul pentru Studiile Universitare de 
Doctorat (CSUD) 

Cursuri Cursurile privind disciplinele generale și cele specifice 
se organizează în măsura în care există cerere 
suficientă din partea doctoranzilor. 
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Titulari Titularii cursurilor derulate în anul universitar 2015-
2016: 

Disciplina: A.1. Managementul proiectelor de 
cercetare. Metodologia cercetării ştințifice. 
Diseminarea rezultatelor cercetării ştiințifice 
Experți:  
1. Prof.univ.dr. Praisler Mirela  
2. Prof. univ. dr. ing. Rusu Eugen  
 
Disciplina: A.3.Proprietatea intelectuală. Transfer 
tehnologic. Antreprenoriat 
Experți:  
1.Conf.dr.ing. Gurău Gheorghe 
 
Disciplina: A.4.1. Engleza pentru scopuri ştiințifice și 
inginereşti 
Experți:   
1. Prof. dr. POPESCU Floriana                   
2. Conf. dr. DIMA Gabriela   
 
Disciplina: B.1.1. Metode avansate de investigare a 
materialelor 
Experți:  
1. Prof. univ. dr. habil. Ene Antoaneta   
2. Prof. univ. dr. Țigău Nicolae   
3. Prof. univ. dr. Benea Lidia  
4.  Prof. univ. dr. Mușat Viorica 
 
Disciplina: B.1.3. Tehnici avansate de investigare şi 
tehnologii avansate de fabricație  în industria 
alimentară şi biotehnologie 
Experți:  
1. Prof.univ.dr.chim. Dima Ștefan                
2. Conf.univ.dr.ing. Stanciuc Nicoleta 
3. Conf.univ.dr.chim. Dinică Rodica             
4. Conf.univ.dr.ing. Borda Daniela               
5. Conf.univ.dr.biolog Barbu Vasilica           
5. Sef.lucr.dr.biolog. Gurgu Leontina           

Credite Sistemul de credite a fost aprobat în Consiliul de 
Administrație al universității și se va aplica din anul 
universitar 2016-2017, pe baza Hotărârii CSUD nr. 
1/19.01.2016. Anexa acestei Hotărâri, ce descrie 
modul de alocare a creditelor, este atașată la acest 
document în folderul “Credite transferabile”. 

Ore alocate 
diverselor 
activități 

Orele sunt alocate conform sistemului general de  
credite transferabile (ECTS) menționate în Hotărârea 
CSUD nr. 1/19.01.2016 

3 Publicarea pe site- Rezumatelor Rezumatele sunt afișate atât pe pagina studiilor 
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ul școlii doctorale 
a UDJG a:   

 

tezelor de 
doctorat  

doctorale, 
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-publice-
teze-doctorat/916-sustineri-teze-doctorat-2016  
cât și în cadrul ARTHRA Digital Repository, care este o 

arhivă instituțională a UDJG 

http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2591  
Rezumate teze de doctorat: 
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593  
Teze de doctorat pot fi afișate la adresa: 
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2594  

Rezumatelor 

rapoartelor de 

cercetare ale 

post-

doctoranzilor 

Rezumatele rapoartelor de cercetare ale post-
doctoranzilor sunt afișate pe paginile web ale 
proiectelor care au finanțat activitatea acestora. De 
exemplu,  
http://www.tsocm.pub.ro/PERFORM/  
http://cempdi.pub.ro/exceldoc/  
http://www.posdru.ugal.ro/topacademic/  
http://www.posdru.ugal.ro/eficient/  
http://www.posdru.ugal.ro/  

Rezumatelor 
rezultatelor 
cercetării 
doctoranzilor și 
postdoctoranzilor 
(articole, 
brevete, 
participări la 
conferințe) 

Rezumatele rezultatelor cercetării doctoranzilor și 
postdoctoranzilor sunt afișate pe paginile web ale 
conferințelor. Un exemplu este pagina web a 
Conferinței Școlii Doctorale din UDJG, organizată 
anual, e.g. 
http://www.cssd-udjg.ugal.ro/  
Bibioteca UDJG, prin ARTHRA Digital Repository, ofera 

posibilitatea publicării pe site-ul UDJG a rezumatelor 
rezultatelor cercetării doctoranzilor și 
postdoctoranzilor (articole, brevete, participări la 
conferințe)   
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2592  

4 Resursele de 
învățare, 
documentare, 
cercetare  

Calitatea 
infrastructurii de 
cercetare: lista 
infrastructurii de 
cercetare aflată 
în dotarea şcolii;  
echipamentele 
de cercetare, 
pachetele 
software 

Infrastructură de cercetare: 

Centre de cercetare: 

Facultatea de Arhitectură Navală 
Arhitectură navală  
www.naoe.ugal.ro  
 
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie 
Electrică şi Electronică 
Sisteme integrate de conversie a energiei și conducere 
avansată a proceselor complexe - SICECAPC  
www.cciea.ugal.ro  
Sisteme inteligente şi tehnologia informației - SITI  
www.cs.ugal.ro  
Sisteme de conducere automată a proceselor - SCAP  
www.scap.ugal.ro  
 

Facultatea de Inginerie din Brăila 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-publice-teze-doctorat/916-sustineri-teze-doctorat-2016
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-publice-teze-doctorat/916-sustineri-teze-doctorat-2016
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2591
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2594
http://www.tsocm.pub.ro/PERFORM/
http://cempdi.pub.ro/exceldoc/
http://www.posdru.ugal.ro/topacademic/
http://www.posdru.ugal.ro/eficient/
http://www.posdru.ugal.ro/
http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2592
http://www.naoe.ugal.ro/
http://www.cciea.ugal.ro/
http://www.cs.ugal.ro/
http://www.scap.ugal.ro/


7 
 

Mecanica maşinilor şi echipamente tehnologice  
www.mecmet.ugal.ro  
Centrul Regional Interdisciplinar de Cercetare în 
domeniul Poluării Vibro-Acustice şi Calității 
Ambientale – CRICPCA  
www.pem.ugal.ro 
 

Facultatea de Inginerie 
Centrul de excelență cercetare şi dezvoltare în 
modelare şi simulare numerică  
http://www.if.ugal.ro/mtssro.htm  
Centrul de cercetare ştiințifică pentru maşini şi 
echipamente termice şi ingineria mediului în 
energetică  
http://www.tmt.ugal.ro/METIME_Ro.htm  
Centrul de cercetare mecanică şi tribologia stratului 
superficial  
http://www.om.ugal.ro/mtssro.htm  
Centrul de cercetare inginerie tehnologică în 
construcția de maşini  
Centrul de cercetări avansate în domeniul sudării  
http://www.cmrs.ugal.ro/Sudav.htm  
Calitatea materialelor şi a mediului  
http://www.fmet.ugal.ro/cmm.htm  
Nanostructuri şi materiale funcționale  
www.cnmf.ro  
Competențe interfețe - tribocoroziune şi sisteme 
electrochimice  
www.cc-ites.ugal.ro  
 

Facultatea de Ştiința şi Ingineria Alimentelor 
Ecologia şi exploatarea bioresurselor acvative  
Centrul integrat de cercetare, expertiză şi transfer  
         tehnologic în industria alimentară  
 Platforma Bioaliment http://www.bioaliment.ugal.ro/  
 
Facultatea de Ştiințe şi Mediu 
Centrul de analize fizico-chimice, morfofuncționale şi 
chemometrie  
http://www.phys.ugal.ro/ResearchCenter/Default.htm  
Centru european de excelență pe probleme de mediu  
www.ecee.ugal.ro   

Accesul la baze 
de date 
internaționale şi 
biblioteci online 

Membrii UDJG, inclusiv studenții doctoranzi și 
cercetatorii postdoctoranzi, au acces la resursele de 
mai jos, prin Asociația Universităților, Institutelor de 
Cercetare-Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale 
Universitare din România, “Anelis Plus”. 
http://www.e-nformation.ro/resurse-2015  

http://www.mecmet.ugal.ro/
http://www.pem.ugal.ro/
http://www.if.ugal.ro/mtssro.htm
http://www.tmt.ugal.ro/METIME_Ro.htm
http://www.om.ugal.ro/mtssro.htm
http://www.cmrs.ugal.ro/Sudav.htm
http://www.fmet.ugal.ro/cmm.htm
http://www.cnmf.ro/
http://www.cc-ites.ugal.ro/
http://www.bioaliment.ugal.ro/
http://www.bioaliment.ugal.ro/
http://www.phys.ugal.ro/ResearchCenter/Default.htm
http://www.ecee.ugal.ro/
http://www.e-nformation.ro/resurse-2015
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American Chemical Society Journals 

American Institute of Physics Journals 

American Physical Society – APS ALL 

CAB Abstracts 

CABI Forest Science Database 

CABI VETMED Resource 

Cambridge Journals 

Emerald Management Journals 200 

IEL Electronic Library (IEL) & All-Society Periodicals 

Package (ASPP Online), IEEE 

Institute of Physics Journals 

MathSciNet 

Oxford Journals  

PROQUEST Central  

Reaxys, Elsevier  

SAGE HSS Collection  

ScienceDirect Freedom Collection, Elsevier  

Scopus, Elsevier 

SpringerLink Journals, Springer  

Taylor & Francis Journals  

Web of Science - Core Collection, Thomson Reuters  

Journal Citation Reports, Thomson Reuters  

Derwent Innovations Index, Thomson Reuters  

Wiley Journals 

Mai multe detalii privind bazele de date ce pot fi 

accesate prin biblioteca UDJG sunt anexate acestui 

document 

Documente relevante sunt atasate la acest document 

in folderul “Baze date biblioteca”. 

Granturi obținute 
pentru studiile 
doctorale / 
postdoctorale.  

Proiect POSDRU/159/1.5/S/138963 – Performanță 
sustenabilă în cercetarea doctorala și post doctorală 
(PERFORM) 
http://www.tsocm.pub.ro/PERFORM/  
 

Proiect POSDRU/159/1.5/S/132397  - Excelență în 
cercetare prin burse doctorale și postdoctorale - 
ExcelDOC 
http://cempdi.pub.ro/exceldoc/  
 

Şcoala Postdoctorală de Interes Național 
Biotehnologii  Aplicate cu Impact in Bioeconomia 
Românească  (Spd-Biotech) 
http://spd-biotech.usamvcluj.ro/  
 

http://www.tsocm.pub.ro/PERFORM/
http://cempdi.pub.ro/exceldoc/
http://spd-biotech.usamvcluj.ro/
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Proiect POSDRU/107/1.5/S/76822 - Calitatea și 
continuitatea formării în cadrul ciclului de studii 
doctorale - TOP ACADEMIC 
http://www.posdru.ugal.ro/topacademic/  

 

Proiect  POSDRU/88/1.5/S/61445 - Eficientizarea  
activității studenților din cadrul ciclului de studii 
doctorale-EFICIENT 
http://www.posdru.ugal.ro/eficient/  

 

Proiect POSDRU – 6/1.5/S/15 - Sistem de 
Management al Burselor Acordate Doctoranzilor- 6853 
SIMBAD 
http://www.posdru.ugal.ro/ 

5 Capacitatea de a 

susține învățarea 

în cadrul școlii 

doctorale 

Unități 

disponibile în 

biblioteca 

instituției (cărți, 

reviste, material 

audiovideo, 

planuri/schițe/ 

proiecte etc.) 

Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați 

pune la dispoziția utilizatorilor săi următoarele 

categorii de baze de date online: 

 Baze de date abonate 

 Baze de date free trial 

 Baze de date cu acces deschis 

 Depozite digitale instituționale 

 Biblioteci digitale 

Documente relevante sunt atasate la acest document 

in folderul “Baze date biblioteca”. 

Unități 

disponibile în 

biblioteca 

instituției (cărți, 

reviste, material 

audiovideo, 

planuri/schițe/ 

proiecte etc.) a 

căror vechime 

este mai mică  de 

5 ani de zile 

Membrii UDJG, inclusiv studenții doctoranzi și 
cercetătorii postdoctoranzi au acces la resursele de 
mai jos, prin Asociația Universităților, Institutelor de 
Cercetare-Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale 
Universitare din România, “Anelis Plus”. 
http://www.e-nformation.ro/resurse-2015  

American Chemical Society Journals 

American Institute of Physics Journals 

American Physical Society – APS ALL 

CAB Abstracts 

CABI Forest Science Database 

CABI VETMED Resource 

Cambridge Journals 

Emerald Management Journals 200 

IEL Electronic Library (IEL) & All-Society Periodicals 

Package (ASPP Online), IEEE 

Institute of Physics Journals 

http://www.posdru.ugal.ro/topacademic/
http://www.posdru.ugal.ro/eficient/
http://www.posdru.ugal.ro/
http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.html#_Baze_de_date_ABONATE
http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.html#_Baze_de_date_FREE TRIAL
http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.html#_Baze_de_date_CU ACCES DESCHIS
http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.html#_DEPOZITE_DIGITALE_INSTITUȚIONALE
http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.html#_BIBLIOTECI_DIGITALE
http://www.e-nformation.ro/resurse-2015
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MathSciNet 

Oxford Journals  

PROQUEST Central  

Reaxys, Elsevier  

SAGE HSS Collection  

ScienceDirect Freedom Collection, Elsevier  

Scopus, Elsevier 

SpringerLink Journals, Springer  

Taylor & Francis Journals  

Web of Science - Core Collection, Thomson Reuters  

Journal Citation Reports, Thomson Reuters  

Derwent Innovations Index, Thomson Reuters  

Wiley Journals 
Documente relevante sunt atasate la acest document 
in folderul “Baze date biblioteca”. 

Dotarea 

laboratoarelor 

pentru predare şi 

cercetare; clasa 

dotărilor 

(echipamente/ 

biblioteci de 

înaltă  

performanță  

pentru domeniul 

respectiv, 

echipamente/ 

biblioteci de 

clasă  medie 

etc.); gradul de 

utilizare a 

echipamentelor/ 

bibliotecilor 

Echipamentele din dotarea laboratoarelor pentru 
predare și cercetare. Documente relevante sunt 
atașate la acest document în folderul “Echipamente”.  

 

Biblioteca UDJG este de înaltă  performanță, asigurând 
accesul la baze de date on-line pentru toate domeniile 
Școlii Doctorale de Inginerie, după cum a fost 
menționat mai sus.  

Există biblioteci de clasă medie în cadrul tuturor 
facultăților de care aparțin conducătorii de doctorat, 
respectiv coordonatorii de postdoctoranzi. 

Salarizarea 

personalului 

didactic 

Salarizarea personalui didactic are loc conform statelor 
de funcții atașate acestui document. Documente 
relevante sunt atașate la acest document în folderul 
“State de funcții”. 

Birouri pentru 

personalul de 

predare şi de 

cercetare 

ştiințifică. Spații 

dotate 

corespunzator 

Există birouri pentru tot personalul de predare şi de 
cercetare ştiințifică, marea majoritate a conducătorilor 
de doctorat sau a coordonatorilor de postdoctoranzi 
având birouri individuale. 
 
Toate facultățile au în clădirea lor spații dotate 
corespunzator pentru prezentari de referate sau teze 
de doctorat, cum ar fi: amfiteatrele D01, D02, D03, 
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pentru prezentări 

de referate, teze 

de doctorat 

D11, D12, D13, sala FORINFO, aula Universității, etc. 

Numărul 

calculatoarelor 

aflate în mod 

regulat la 

dispoziția 

studenților-

doctoranzi 

Facultățile de care aparțin conducătorii de doctorat 
din cadrul Școlii Doctorale de Inginerie dispun de 
următorul număr de calculatoare: 
1.Facultatea de Inginerie                                    - 590 buc. 
2.Facultatea de Științe si Mediu                        - 376  " 
3.Facultatea Știința și Ingineria Alimentelor    - 215  " 
4.Facultatea de Arhitectură navală                    - 165  " 
5.Facultatea Automatică, Calculatoare,  
                     Inginerie electrica si Electronica    - 414  " 
                                                                Total  1760 bucăți 
 
Calculatoarele sunt puse la dispoziția doctoranzilor sau 
postdoctoranzilor în funcție de necesități (numărul 
acestora).  

Numărul de 

persoane 

angajate pentru a 

oferi servicii de 

secretariat 

Serviciul doctorate: 2 persoane 
Bibioteca: 7 persoane 
Serviciul cercetare, dezvoltare, inovare: 6 persoane 
Serviciul financiar: 1 persoana 
Serviciul achiziții: 8 persoane 

Suma cheltuită  

din venituri 

proprii pentru 

mobilitatea 

personalului 

ştiințific şi de 

cercetare 

Cheltuieli doctoranzi: 
1 ianuarie – 30 iunie 2016 

Deplasări
Taxe 

participare
Suma totală

22202,89 21206,03 43408,92

Cheltuieli doctoranzi

 
 

 

2015 :  

Suma totală

Taxe 

participare,
2015

publicare

21870,37 34905,44 84875,09 141650,9

Cheltuieli doctoranzi

Deplasari Materiale 

 
6 Asigurarea unei 

resurse umane de 
calitate implicată 
în derularea 
programelor de 
studii 

 

Personal de 

predare şi 

cercetare cu 

normă de bază în 

UDJG 

Documente relevante privind conducătorii de doctorat 
și membrii comisiilor de îndrumare sunt atașate la 
acest document în folderul “Personal de predare și 
cercetare cu norma de bază în UDJG” și “State de 
funcții”. 

Personal de 

predare şi 

cercetare asociat 

Conducători de doctorat asociați: 
2011 : 17                 2014: 7 
2012: 12                  2015: 11 
2013: 10 
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Personal format 

în afara 

universității, în 

universități din 

străinătate 

Documente relevante pentru tezele realizate în co-
tutela sunt atașate la acest document în folderul 
“Cotutele”. 

Raportul număr 

de doctoranzi 

/număr de 

conducători de 

doctorat 

In domeniile Școlii doctorale de Inginerie s-au 
înregistrat următoarele rapoarte: 

2011: 3.18 = 178 studenți-doctoranzi raportați la 
finanțare la începutul anului universitar  (1 octombrie) 
/ 56 conducători de doctorat  

2012: 3.10 = 158 studenți-doctoranzi raportați la 
finanțare la începutul anului universitar  (1 octombrie)  
/ 51 conducători de doctorat  

2013: 2.60 = 117 studenți-doctoranzi raportați la 
finanțare la începutul anului universitar  (1 octombrie) 
/ 45 conducători de doctorat  

2014: 3.07 = 125 studenți-doctoranzi raportați la 
finanțare la începutul anului universitar  (1 octombrie) 
/ 43 conducători de doctorat  

2015: 2.91 = 111 studenți-doctoranzi raportați la 
finanțare la începutul anului universitar  (1 octombrie) 
/ 44 conducători de doctorat  

7 Modalitățile de 
evaluare a 
cunoştințelor 
doctoranzilor; 
proceduri de 
monitorizare a 
activității 
doctoranzilor 

Calitatea 
procesului de 
mentorare 
(învățarea prin 
cercetare) 

Calitatea procesului de mentorare are loc conform 
regulamentului IOSUD-UDJG atașat acestui document 
în folderul “Regulament IOSUD-UDJG”, ce poate fi 
vizualizat și la 
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-
privind-organizarea-studiilor-universitare-de-doctorat  

Conducerea/ 
îndrumarea/ 

monitorizarea de 
care beneficiază 
doctorandul în 
cadrul şcolii  

Conducerea/ îndrumarea/monitorizarea activității 
doctoranzilor are loc 

- Lunar, pe baza rapoartelor de activitate lunare 
avizate de conducătorul de doctorat, 
directorul de departament și directorul școlii 
doctorale 

- Anual, pe baza rapoartelor anuale avizate de 
conducătorul de doctorat, membrii comisiei 
de îndrumare și directorul școlii doctorale 

- Cu ocazia prezentării rapoartelor științifice în 
fața comisiei de îndrumare 

- Cu ocazia susținerii tezei în fața comisiei de 
îndrumare sau a comisiei de susținere publică 

Progresul este urmărit cu ajutorul diagramei prevăzută 
de metodologia de monitorizare. Formularele sunt 
atașate acestui document în folderul “ Formulare 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-privind-organizarea-studiilor-universitare-de-doctorat
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-privind-organizarea-studiilor-universitare-de-doctorat


13 
 

monitorizare activitate doctoranzi” 

Codul etic al 
UDJG, cu 
prevederi clare 
privind definiția 
şi sancționarea 
diferitelor tipuri 
de fraude 
academice şi 
profesionale, 
inclusiv a 
plagiatului 

Activitatea conducătorilor de doctorat, a doctoranzilor 
și cercetătorilor postdoctoranzi se supune codului de 
etică și deontologie profesională universitară al UDJG 
http://www.ugal.ro/informatii/organizare/comisia-de-
etica-universitara/codul-de-etica-si-deontologie-
profesionala-universitara-2  
Documente relevante sunt atașate la acest document 
în folderul “Regulament etică”. 
 
UDJG deține licența pentru software antiplagiat, care 
este folosit pentru verificarea tezelor de doctorat și a 
articolelor publicate în revistele editate de UDJG, i.e. 
Analele Universității “Dunărea de Jos” din Galați. 

 

III. Evaluarea conducătorilor de doctorat 

Tabelul III.1. Rezultatele totale obținute de conducătorii de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie 

Nr.crt. Categoria indicatorului Indicatorul Rezultatele obținute 

1 Număr de doctorate 

Numărul total de doctorate 
îndrumate 335 

Numărul total de doctorate 
finalizate 182 

Numărul de doctorate îndrumate 
în ultimii 5 ani calendaristici 236 

Numărul de doctorate finalizate în 
ultimii 5 ani calendaristici 134 

Numărul doctoratelor în cotutelă, 
aflate în desfăşurare, din care: 8 

-          doctoranzi în cotutela 
internațională 3 

-          doctoranzi în cotutela 
națională 5 

Numărul doctoratelor în cotutelă, 
finalizate în ultimii 5 ani 
calendaristici, din care: 15 

-          doctoranzi în cotutela 
internațională 7 

-          doctoranzi în cotutela 
națională 8 

http://www.ugal.ro/informatii/organizare/comisia-de-etica-universitara/codul-de-etica-si-deontologie-profesionala-universitara-2
http://www.ugal.ro/informatii/organizare/comisia-de-etica-universitara/codul-de-etica-si-deontologie-profesionala-universitara-2
http://www.ugal.ro/informatii/organizare/comisia-de-etica-universitara/codul-de-etica-si-deontologie-profesionala-universitara-2
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Numărul studenților-doctoranzi 
înmatriculați la programe de 
studii/cercetări doctorale ale unor 
instituții de învățământ superior 
din străinătate, pe o perioadă de 
cel puțin 3 luni (proiecte 
doctorale, proiecte cercetare, 
ERASMUS și alte forme de 
finanțare a stagiilor) 61 

Numărul studenților-doctoranzi 
implicați în proiecte de cercetare 
internaționale 85 

Numărul studenților-doctoranzi 
implicați în proiecte de cercetare 
naționale 104 

Numărul studenților-doctoranzi 
cetățeni ai altor state 7 

2 

Participarea la evenimente 
științifice (conferințe, 
simpozioane, etc) în ultimii 
5 ani calendaristici 

  
Număr 
total 

Din care 
număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Se vor specifica separat și 
comunicările în care sunt 
incluși doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Internaționale 

1038 699 

  Naționale 282 251 

3 

Numărul de publicații în 
ultimii 5 ani calendaristici. 

Reviste ISI, din care: 
Număr 
total 

Din care 
număr lucrări 
în co-autorat 
cu doctoranzi 
/ 
postdoctoranzi 

Se vor specifica separat și 
comunicările în care sunt 
incluși doctoranzi sau 
postdoctoranzi 572 359 

  -          ISI zona roșie 155 106 

  -          ISI zona galbenă 82 55 

  -          ISI zona alba 271 172 

  Volume indexate ISI 215 142 

  Reviste indexate BDI 731 552 
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4 

Brevete, produse, tehnologii 
sau servicii noi, cu impact 
economic demonstrabil, 
inclusiv proiecte de 
elaborare, implementare 
şi/sau evaluare de politici 
publice 

  

Număr 
total 

Din care 
număr în co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Numărul de brevete 40 11 

Se vor specifica separat și 
comunicările în care sunt 
incluși doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Numărul de produse sau servicii 
noi 114 14 

Numărul de proiecte 
internaționale de cercetare 
coordonate (director sau 
responsabil instituțional) 81 40 

  Numărul de proiecte naționale de 
cercetare coordonate (director sau 
responsabil instituțional) 313 51 

5 
Recunoaștere națională și 
internațională 

Premii și distincții  79 

(DHC, best paper awards, 
recognized reviewer) 97 

Participare ca evaluator la proiecte 
de cercetare 314 

Participarea ca revizor la reviste 
cotate ISI și la volumele 
conferințelor indexate ISI 388 

  
Implicarea socială și 
culturală a conducătorului 
de doctorat 

Implicarea în proiecte ale 
comunității  4 

6 Evenimente culturale organizate 11 

  Colaborări cu organizații non-
profit 36 

  

Implicarea în activitatea 
administrativă a IOSUD 

Director CSUD 2 

7 Director SD 2 

  Membru CSUD 8 

  Membru CSD 11 

  Membru în comisii de îndrumare 182 

  
Coordonator de domeniu 

7 

  Membru în comisii de lucru ale 
IOSUD 15 

  Membru în comisii de 
organizare/științifice ale 
evenimentelor științifice ale IOSUD 
(ex. Conferința științifică a școlilor 
doctorale) 54 
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8 

Implicarea în structuri 
naționale care sunt 
relaționate cu activitatea de 
doctorat (ARACIS, CNATDCU 
etc) 

  

32 

9 
Relația cu absolvenții 
privind inserția profesională 
pe piața muncii 

Numărul de absolvenți care s-au 
angajat la 12 luni după 
confirmarea titlului de doctor 151 
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Tabelul III.2. Analiza rezultatelor totale obținute de conducătorii de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de 

Inginerie, în comparație cu media per domeniu științific. Celulele albastre indică valorile superioare mediei. A 

fost folosită codificarea da = 1 și nu = 0 pentru indicatorii care solicitau răspuns afirmativ sau negativ  

Domeniul

Nr. 

crt.
Categoria indicatorului Indicatorul

Numărul total de doctorate

îndrumate

Numărul total de doctorate finalizate

Numărul de doctorate îndrumate în

ultimii 5 ani calendaristici

Numărul de doctorate finalizate în

ultimii 5 ani calendaristici

Numărul doctoratelor în cotutelă,

aflate în desfăşurare, din care:

-          doctoranzi în cotutela 

internațională

-          doctoranzi în cotutela 

națională

Numărul doctoratelor în cotutelă,

finalizate în ultimii 5 ani

calendaristici, din care:

-          doctoranzi în cotutela 

internațională

-          doctoranzi în cotutela 

națională

Numărul studenților-doctoranzi

înmatriculați la programe de

studii/cercetări doctorale ale unor

instituții de învățământ superior din

străinătate, pe o perioadă de cel

puțin 3 luni (proiecte doctorale,

proiecte cercetare, ERASMUS și alte

forme de finanțare a stagiilor)

Numărul studenților-doctoranzi

implicați în proiecte de cercetare

internaționale

Numărul studenților-doctoranzi

implicați în proiecte de cercetare

naționale

Numărul studenților-doctoranzi

cetățeni ai altor state

Participarea la 

evenimente științifice 

(conferințe, 

simpozioane, etc) în 

ultimii 5 ani calendaristici

Numar 

total

Din care numar

comunicari in co-

autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar

comunicari in co-

autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar

comunicari in co-

autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar

comunicari in co-

autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar

comunicari in co-

autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar

comunicari in co-

autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar

comunicari in co-

autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar

comunicari in co-

autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar

comunicari in

co-autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Se vor specifica separat si 

comunicarile in care sunt 
Internaționale 198 116 436 296 58 30 144 103 154 114 35 34 5 0 8 6 129.75 87.38

Naționale 62 57 152 140 31 24 2 1 31 27 0 0 2 0 2 2 35.25 31.38

Numărul de publicații în 

ultimii 5 ani 

calendaristici. Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Se vor specifica separat si 

comunicarile in care sunt 69 42 214 124 119 77 104 78 43 32 16 6 7 0 0 0 71.50 44.88

-          ISI zona roșie 17 5 58 30 42 38 17 17 19 14 2 2 0 0 0 0 19.38 13.25

-          ISI zona galbenă 8 2 22 9 26 19 13 13 10 10 2 1 1 1 0 0 10.25 6.88

-          ISI zona alba 49 39 126 81 42 15 35 28 15 9 1 0 3 0 0 0 33.88 21.50

Volume indexate ISI 77 45 78 62 12 12 5 2 15 8 14 13 14 0 0 0 26.88 17.75

Reviste indexate BDI 181 134 342 288 66 28 57 40 63 48 16 12 4 0 2 2 91.38 69.00

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numărul de brevete 4 2 24 2 4 4 0 0 3 2 1 1 4 0 0 0 5.00 1.38

Numărul de produse sau servicii noi 6 2 103 10 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 14.25 1.75

Numărul de proiecte internaționale

de cercetare coordonate (director sau

responsabil instituțional) 16 7 42 17 8 4 8 8 4 4 0 0 3 0 0 0 10.13 5.00

Numărul de proiecte naționale de

cercetare coordonate (director sau

responsabil instituțional) 53 9 232 20 10 9 2 1 3 3 12 9 0 0 1 0 39.13 6.38

Premii si distinctii 

(DHC, best paper awards, recognized

reviewer)

Participare ca evaluator la proiecte de

cercetare

Participarea ca revizor la reviste 

cotate ISI si la volumele conferintelor 

indexate ISI
Implicarea în proiecte ale comunității 

6 Evenimente culturale organizate

Colaborări cu organizații non-profit

Director CSUD

7 Director SD

Membru CSUD

Membru CSD

Membru în comisii de îndrumare

Coordonator de domeniu

Membru în comisii de lucru ale IOSUD
Membru în comisii de

organizare/științifice ale

evenimentelor științifice ale IOSUD

(ex. Conferința științifică a școlilor

doctorale)

8

Implicarea in structuri 

nationale care sunt 

relationate cu activitatea 

de doctorat (ARACIS, 

CNATDCU etc)

9

Relația cu absolvenții 

privind inserția 

profesională pe piața 

Numărul de absolvenți care s-au

angajat la 12 luni după confirmarea

titlului de doctor

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

Inginerie Mecanica Inginerie Industriala

Industria produselor 

alimentare Biotehnologii Ingineria materialelor Ingineria sistemelor Inginerie electrica

Calculatoare si tehnologia 

informatiei

10

32 102 5 17 13 7 0 6

1 Număr de doctorate

70 158 15 28 33 20 1

54

29 65 5 12 13 4 0 6

96 15 23 30 8 0 10

0 2 0 0 1 0 0 0

4 2 0 0 1 0 0 1

4 3 0 1 5 1 0 1

4 0 0 0 0 0 0 1

4 2 0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 5 1 0 0

2 61 0 10 12 0 0 0

8 21 1 13 15 3 0 0

1 2 4 0 0 0 0 0

11 48 3 18 18 5 0 1

43 4 0 20 4 1 0

2 88 1 0
0

2

3

Reviste ISI, din care:

4

Brevete, produse, 

tehnologii sau servicii 

noi, cu impact economic 

demonstrabil, inclusiv 

proiecte de elaborare, 

implementare şi/sau 

evaluare de politici 

Se vor specifica separat si 

comunicarile in care sunt 

inclusi doctoranzi sau 

postdoctoranzi

5
Recunoastere nationala 

si internationala

7

9

0 6 0

18 180 95 1
16 1 0 3

6 30

162 118 69 1
28 1 0

0
0 0 0 0

1 10 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Implicarea în activitatea 

administrativă a IOSUD

0 1 0 0 1 0 0 0

1 1 0 0 0

Implicarea socială și 

culturală a 

conducătorului de 

doctorat

2 2 0

4 4 0 1 1 0 1 0

0 0 0

3 2 0 1 2 0 0 0

1 3 0 1 1 1 0 0

78 40 35 12 5 12 0 0

8 22 2 7

15 0 0 0

5 8 0 1 1 0 0 0

0 5

10 11 4 3

3 1 0 0

Scoala Doctorala de 

Inginerie

Media per domeniu

41.88

22.75

29.50

16.75

0.50

0.38

0.63

1.88

0.88

0.88

7.63

10.63

13.00

0.88

1.00

1.38

22.75

0.88

1.88

6.75

4.00

18.88

Rezultate obținute

9.88

12.13

39.25

48.50

0.50

1.38

4.50

0.25

0.25

28 90 0 15 7 6  
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Tabelul III.3. Media per conducător de doctorat a rezultatelor obținute de aceștia în cadrul Școlii Doctorale 

de Inginerie. Media a fost calculată în funcție de numărul de respondenți 

Nr.crt. Categoria indicatorului Indicatorul Rezultatele obținute 

1 Număr de doctorate 

Numărul total de doctorate 
îndrumate 7.98 

Numărul total de doctorate 
finalizate 4.33 

Numărul de doctorate îndrumate 
în ultimii 5 ani calendaristici 5.62 

Numărul de doctorate finalizate în 
ultimii 5 ani calendaristici 3.19 

Numărul doctoratelor în cotutelă, 
aflate în desfăşurare, din care: 0.19 

-          doctoranzi în 
cotutelă internațională 0.07 

-          doctoranzi în 
cotutelă națională 0.12 

Numărul doctoratelor în cotutelă, 
finalizate în ultimii 5 ani 
calendaristici, din care: 0.36 

-          doctoranzi în 
cotutelă internațională 0.17 

-          doctoranzi în 
cotutelă națională 0.19 

Numărul studenților-doctoranzi 
înmatriculați la programe de 
studii/cercetări doctorale ale unor 
instituții de învățământ superior 
din străinătate, pe o perioadă de 
cel puțin 3 luni (proiecte 
doctorale, proiecte cercetare, 
ERASMUS și alte forme de 
finanțare a stagiilor) 1.45 

Numărul studenților-doctoranzi 
implicați în proiecte de cercetare 
internaționale 2.02 

Numărul studenților-doctoranzi 
implicați în proiecte de cercetare 
naționale 2.48 

Numărul studenților-doctoranzi 
cetățeni ai altor state 0.17 
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2 

Participarea la evenimente 
științifice (conferințe, 
simpozioane, etc) în ultimii 
5 ani calendaristici 

  
Număr 
total 

Din care 
număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Se vor specifica separat și 
comunicările în care sunt 
incluși doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Internaționale 

24.71 16.64 

  Naționale 6.71 5.98 

3 

Numărul de publicații în 
ultimii 5 ani calendaristici. 

Reviste ISI, din care: 
Număr 
total 

Din care 
număr lucrări 
în co-autorat 
cu doctoranzi/ 
postdoctoranzi 

Se vor specifica separat și 
comunicările în care sunt 
incluși doctoranzi sau 
postdoctoranzi 13.62 8.55 

  -          ISI zona roșie 3.69 2.52 

  -          ISI zona galbenă 1.95 1.31 

  -          ISI zona albă 6.45 4.10 

  Volume indexate ISI 5.12 3.38 

  Reviste indexate BDI 17.40 13.14 

4 

Brevete, produse, tehnologii 
sau servicii noi, cu impact 
economic demonstrabil, 
inclusiv proiecte de 
elaborare, implementare 
şi/sau evaluare de politici 
publice 

  

Număr 
total 

Din care 
număr în co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Numărul de brevete 0.95 0.26 

Se vor specifica separat și 
comunicările în care sunt 
incluși doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Numărul de produse sau servicii 
noi 2.71 0.33 

Numărul de proiecte 
internaționale de cercetare 
coordonate (director sau 
responsabil instituțional) 1.93 0.95 

  Numărul de proiecte naționale de 
cercetare coordonate (director sau 
responsabil instituțional) 7.45 1.21 

5 Recunoaștere națională și Premii și distincții  1.88 
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internațională (DHC, best paper awards, 
recognized reviewer) 2.31 

Participare ca evaluator la proiecte 
de cercetare 7.48 

Participarea ca revizor la reviste 
cotate ISI și la volumele 
conferințelor indexate ISI 9.24 

  
Implicarea socială și 
culturală a conducătorului 
de doctorat 

Implicarea în proiecte ale 
comunității  0.10 

6 Evenimente culturale organizate 0.26 

  Colaborări cu organizații non-
profit 0.86 

  

Implicarea în activitatea 
administrativă a IOSUD 

Director CSUD 0.05 

7 Director SD 0.05 

  Membru CSUD 0.19 

  Membru CSD 0.26 

  Membru în comisii de îndrumare 4.33 

  
Coordonator de domeniu 

0.17 

  Membru în comisii de lucru ale 
IOSUD 0.36 

  Membru în comisii de 
organizare/științifice ale 
evenimentelor științifice ale IOSUD 
(ex. Conferința științifică a școlilor 
doctorale) 1.29 

8 

Implicarea în structuri 
naționale care sunt 
relaționate cu activitatea de 
doctorat (ARACIS, CNATDCU 
etc) 

  

0.76 

9 
Relația cu absolvenții 
privind inserția profesională 
pe piața muncii 

Numărul de absolvenți care s-au 
angajat la 12 luni după 
confirmarea titlului de doctor 3.60 
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Tabelul III.4. Analiza rezultatelor medii, per conducător de doctorat, în comparație cu media generală. 

Celulele albastre indică valorile superioare mediei. A fost folosită codificarea da = 1 și nu = 0 pentru indicatorii 

care solicitau răspuns afirmativ sau negative. Mediile au fost calculate în funcție de numărul de respondenți.  

Domeniul

Nr.crt. Categoria indicatorului Indicatorul

Numărul total de doctorate

îndrumate

Numărul total de doctorate finalizate

Numărul de doctorate îndrumate în

ultimii 5 ani calendaristici

Numărul de doctorate finalizate în

ultimii 5 ani calendaristici

Numărul doctoratelor în cotutelă,

aflate în desfăşurare, din care:

-          doctoranzi în cotutela 

internațională

-          doctoranzi în cotutela 

națională

Numărul doctoratelor în cotutelă,

finalizate în ultimii 5 ani

calendaristici, din care:

-          doctoranzi în cotutela 

internațională

-          doctoranzi în cotutela 

națională

Numărul studenților-doctoranzi

înmatriculați la programe de

studii/cercetări doctorale ale unor

instituții de învățământ superior din

străinătate, pe o perioadă de cel

puțin 3 luni (proiecte doctorale,

proiecte cercetare, ERASMUS și alte

forme de finanțare a stagiilor)

Numărul studenților-doctoranzi

implicați în proiecte de cercetare

internaționale

Numărul studenților-doctoranzi

implicați în proiecte de cercetare

naționale

Numărul studenților-doctoranzi

cetățeni ai altor state

Participarea la evenimente 

științifice (conferințe, 

simpozioane, etc) în ultimii 5 

ani calendaristici

Numar 

total

Din care

numar 

comunicari in

co-autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care

numar 

comunicari in

co-autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care

numar 

comunicari in

co-autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care

numar 

comunicari in

co-autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care

numar 

comunicari in

co-autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care

numar 

comunicari in

co-autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care

numar 

comunicari in

co-autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care

numar 

comunicari in

co-autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care

numar 

comunicari in

co-autorat cu

doctoranzi /

postdoctoranzi

Se vor specifica separat si 

comunicarile in care sunt 
Internaționale 18.00 10.55 27.25 18.50 9.67 5.00 72.00 51.50 51.33 38.00 17.50 17.00 5 0.00 8 6.00 26.09 18.32

Naționale 5.64 5.18 9.50 8.75 5.17 4.00 1.00 0.50 10.33 9.00 0.00 0.00 2 0.00 2 2.00 4.45 3.68

Numărul de publicații în ultimii 

5 ani calendaristici.
Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

lucrari in co-

autorat cu 

doctoranzi / 

postdoctoranzi

Se vor specifica separat si 

comunicarile in care sunt 6.27 3.82 13.38 7.75 19.83 12.83 52.00 39.00 14.33 10.67 8.00 3.00 7 0.00 0 0.00 15.10 9.63

-          ISI zona roșie 1.55 0.45 3.63 1.88 7.00 6.33 8.50 8.50 6.33 4.67 1.00 1.00 0 0.00 0 0.00 3.50 2.85

-          ISI zona galbenă 0.73 0.18 1.38 0.56 4.33 3.17 6.50 6.50 3.33 3.33 1.00 0.50 1 1.00 0 0.00 2.28 1.91

-          ISI zona alba 4.45 3.55 7.88 5.06 7.00 2.50 17.50 14.00 5.00 3.00 0.50 0.00 3 0.00 0 0.00 5.67 3.51

Volume indexate ISI 7.00 4.09 4.88 3.88 2.00 2.00 2.50 1.00 5.00 2.67 7.00 6.50 14 0.00 0 0.00 5.30 2.52

Reviste indexate BDI 16.45 12.18 21.38 18.00 11.00 4.67 28.50 20.00 21.00 16.00 8.00 6.00 4 0.00 2 2.00 14.04 9.86

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat 

cu doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat 

cu doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat 

cu doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat 

cu doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat 

cu doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat 

cu doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat 

cu doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat 

cu doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numar 

total

Din care numar 

in co-autorat 

cu doctoranzi / 

postdoctoranzi

Numărul de brevete 0.36 0.18 1.50 0.13 0.67 0.67 0.00 0.00 1.00 0.67 0.50 0.50 4 0.00 0 0.00 1.00 0.27

Numărul de produse sau servicii noi 0.55 0.18 6.44 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3 0.00 0 0.00 1.37 0.23

Numărul de proiecte internaționale

de cercetare coordonate (director sau

responsabil instituțional) 1.45 0.64 2.63 1.06 1.33 0.67 4.00 4.00 1.33 1.33 0.00 0.00 3 0.00 0 0.00 1.72 0.96

Numărul de proiecte naționale de

cercetare coordonate (director sau

responsabil instituțional) 4.82 0.82 14.50 1.25 1.67 1.50 1.00 0.50 1.33 1.33 6.00 4.50 0 0.00 1 0.00 3.79 1.24

Premii si distinctii 

(DHC, best paper awards, recognized

reviewer)

Participare ca evaluator la proiecte de

cercetare

Participarea ca revizor la reviste 

cotate ISI si la volumele conferintelor 

indexate ISI
Implicarea în proiecte ale comunității 

6 Evenimente culturale organizate

Colaborări cu organizații non-profit

Director CSUD

7 Director SD

Membru CSUD

Membru CSD

Membru în comisii de îndrumare

Coordonator de domeniu

Membru în comisii de lucru ale IOSUD
Membru în comisii de

organizare/științifice ale

evenimentelor științifice ale IOSUD

(ex. Conferința științifică a școlilor

doctorale)

8

Implicarea in structuri 

nationale care sunt relationate 

cu activitatea de doctorat 

(ARACIS, CNATDCU etc)

9

Relația cu absolvenții privind 

inserția profesională pe piața 

muncii

Numărul de absolvenți care s-au

angajat la 12 luni după confirmarea

titlului de doctor

0.09

0.30

0.05

0.02

0.20

0.31

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

3.64

0.20

0.22

1.37

0.66

3.25

0.527

0.279

0.249

1.901

1.624

2.875

3.00

9.00

0.00

0

0.00

0.00

0.110

1.71

1.48

4.76

6.62

0.04

0.00

Calculatoare si 

tehnologia informatiei

MEDIE per conducator de 

doctorat

10

6

10

6

0.00

0.00

0

0

1

1

0

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

3.00

Inginerie electrica

MEDIE per conducator de 

doctorat

1

0

0

0.00

2.00

0.00

1.50

0

0

0

0

0

0

0

0

1.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

Ingineria sistemelor

MEDIE per conducator de 

doctorat

10.00

3.50

4.00

2.00

0.00

2.50

0.50

0.50

0.00

0.00

0.33

5.33

9.33

0.00

0.50

5.00

1.00

2.33

1.67

0.33

0.33

0.00

0.67

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

0.33

0.33

0.00

0.00

6.67

0.00

5.00

4.00

6.00

0.00

0.50

0.50

6.00

0.50

0.00

0.00

0.50

7.50

0.50

3.50

1.50

0.50

0.00

5.83

0.00

0.00

14.00

8.50

11.50

Biotehnologii

MEDIE per conducator de 

doctorat

0.00

0.50

0.00

6.00

0.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.50

6.50

5.00

0.00

0.00

0.00

5.63

Industria produselor 

alimentare

MEDIE per conducator de 

doctorat

2.50

0.83

2.50

0.83

0.50

1.38

0.17

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

15.83

11.50

0.00

0.67

0.67

0.17

0.00

0.00

0.00

0.69

0.25

2.50

0.19

0.06

0.06

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.67

3.00

0.13

2.69

0.13

1.31

3.81

0.13

0.63

1.88

5.50

11.25

7.38

9.88

6.38

6.00

Inginerie Industriala

MEDIE per conducator de 

doctorat

Rezultatele obținute

0.00

0.19

0.06

4.06

0.13

0.13

Ingineria materialelor

MEDIE per conducator de 

doctorat

11.00

4.33

10.00

4.33

1.67

1.67

1

0

1

0.18

0.09

0.55

0.00

0.45

0.73

0.91

2.55

0.64

0.18

1.64

14.73

0.09

0.27

0.36

7.09

0.09

0.18

1.00

0.09

Inginerie Mecanica

MEDIE per conducator de 

doctorat

6.36

2.91

4.91

2.64

0.36

0.00

0.36

0.36

0.00

0.36

0.73

Implicarea socială și culturală a 

conducătorului de doctorat

Implicarea în activitatea 

administrativă a IOSUD

5
Recunoastere nationala si 

internationala

2

3

Reviste ISI, din care:

4

1 Număr de doctorate

Se vor specifica separat si 

comunicarile in care sunt 

inclusi doctoranzi sau 

postdoctoranzi

Brevete, produse, tehnologii 

sau servicii noi, cu impact 

economic demonstrabil, 

inclusiv proiecte de elaborare, 

implementare şi/sau evaluare 

de politici publice

Scoala Doctorala de 

Inginerie

MEDIE generala

8.092

4.056

6.114

3.233

0.227

0.057

0.170
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Tabelul III.5. Rezultatele obținute de conducătorii de doctorat în cadrul domeniului Inginerie mecanică - 

Școala Doctorală de Inginerie. Media a fost calculată în funcție de numărul de respondenți. 

   
Inginerie Mecanică 

   
TOTAL 

MEDIE per conducător 
de doctorat 

Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul 

Rezultatele obținute Rezultatele obținute 

1 
Număr de 
doctorate 

Numărul total de 
doctorate îndrumate 70 6.36 

Numărul total de 
doctorate finalizate 32 2.91 

Numărul de doctorate 
îndrumate în ultimii 5 
ani calendaristici 54 4.91 

Numărul de doctorate 
finalizate în ultimii 5 ani 
calendaristici 29 2.64 

Numărul doctoratelor 
în cotutelă, aflate în 
desfăşurare, din care: 4 0.36 

-          doctoranzi în 
cotutelă internațională 0 0.00 

-          doctoranzi în 
cotutelă națională 4 0.36 

Numărul doctoratelor 
în cotutelă, finalizate în 
ultimii 5 ani 
calendaristici, din care: 4 0.36 

-          doctoranzi în 
cotutelă internațională 0 0.00 

-          doctoranzi în 
cotutelă națională 4 0.36 

Numărul studenților-
doctoranzi 
înmatriculați la 
programe de 
studii/cercetări 
doctorale ale unor 
instituții de învățământ 
superior din 
străinătate, pe o 
perioadă de cel puțin 3 
luni (proiecte 
doctorale, proiecte 
cercetare, ERASMUS și 
alte forme de finanțare 8 0.73 
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a stagiilor) 

Numărul studenților-
doctoranzi implicați în 
proiecte de cercetare 
internaționale 2 0.18 

Numărul studenților-
doctoranzi implicați în 
proiecte de cercetare 
naționale 11 1.00 

Numărul studenților-
doctoranzi cetățeni ai 
altor state 1 0.09 

2 

Participarea la 
evenimente 
științifice 
(conferințe, 
simpozioane, etc) 
în ultimii 5 ani 
calendaristici 

  
Număr 
total 

Din care număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Se vor specifica 
separat si 
comunicarile in 
care sunt inclusi 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Internaționale 

198 116 18.00 10.55 

  Naționale 62 57 5.64 5.18 

3 

Numărul de 
publicații în 
ultimii 5 ani 
calendaristici. 

Reviste ISI, din care: 

Număr 
total 

Din care număr 
lucrări în co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care număr 
lucrări în co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în 
care sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 69 42 6.27 3.82 

  -          ISI zona roșie 17 5 1.55 0.45 

  -          ISI zona galbenă 8 2 0.73 0.18 
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  -          ISI zona albă 49 39 4.45 3.55 

  Volume indexate ISI 77 45 7.00 4.09 

  Reviste indexate BDI 181 134 16.45 12.18 

4 

Brevete, produse, 
tehnologii sau 
servicii noi, cu 
impact economic 
demonstrabil, 
inclusiv proiecte 
de elaborare, 
implementare 
şi/sau evaluare de 
politici publice 

  

Numar 
total 

Din care numar 
in co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Numar 
total 

Din care numar 
in co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Numărul de brevete 

4 2 0.36 0.18 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în 
care sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Numărul de produse 
sau servicii noi 6 2 0.55 0.18 

Numărul de proiecte 
internaționale de 
cercetare coordonate 
(director sau 
responsabil 
instituțional) 16 7 1.45 0.64 

  Numărul de proiecte 
naționale de cercetare 
coordonate (director 
sau responsabil 
instituțional) 53 9 4.82 0.82 

5 
Recunoaștere 
națională și 
internațională 

Premii și distincții  7 0.64 

(DHC, best paper 
awards, recognized 
reviewer) 2 0.18 

Participare ca evaluator 
la proiecte de cercetare 18 1.64 

Participarea ca revizor 
la reviste cotate ISI și la 
volumele conferințelor 
indexate ISI 162 14.73 

  
Implicarea socială 
și culturală a 
conducătorului de 
doctorat 

Implicarea în proiecte 
ale comunității  2 0.18 

6 
Evenimente culturale 
organizate 1 0.09 

  Colaborări cu 
organizații non-profit 6 0.55 

  Implicarea în 
activitatea 
administrativă a 

Director CSUD 0 0.00 

7 Director SD 1 0.09 
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  IOSUD Membru CSUD 3 0.27 

  Membru CSD 4 0.36 

  Membru în comisii de 
îndrumare 78 7.09 

  Coordonator de 
domeniu 1 0.09 

  Membru în comisii de 
lucru ale IOSUD 5 0.45 

  Membru în comisii de 
organizare/științifice 
ale evenimentelor 
științifice ale IOSUD 
(ex. Conferința 
științifică a școlilor 
doctorale) 8 0.73 

8 

Implicarea în 
structuri 
naționale care 
sunt relaționate 
cu activitatea de 
doctorat (ARACIS, 
CNATDCU etc) 

  

10 0.91 

9 

Relația cu 
absolvenții privind 
inserția 
profesională pe 
piața muncii 

Numărul de absolvenți 
care s-au angajat la 12 
luni după confirmarea 
titlului de doctor 

28 2.55 

 

 

Tabelul III. 6. Rezultatele obținute de conducătorii de doctorat în cadrul domeniului Inginerie industrială - 

Școala Doctorală de Inginerie. Media a fost calculată în funcție de numărul de respondenți. 

   
Inginerie Industrială 

   
TOTAL 

MEDIE per conducător 
de doctorat 

Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul 

Rezultatele obținute Rezultatele obținute 

1 
Număr de 
doctorate 

Numărul total de 
doctorate îndrumate 158 9.88 

Numărul total de 
doctorate finalizate 102 6.38 

Numărul de doctorate 
îndrumate în ultimii 5 ani 
calendaristici 96 6.00 



26 
 

Numărul de doctorate 
finalizate în ultimii 5 ani 
calendaristici 65 4.06 

Numărul doctoratelor în 
cotutelă, aflate în 
desfăşurare, din care: 2 0.13 

-          doctoranzi în 
cotutelă internațională 2 0.13 

-          doctoranzi în 
cotutelă națională 0 0.00 

Numărul doctoratelor în 
cotutelă, finalizate în 
ultimii 5 ani 
calendaristici, din care: 3 0.19 

-          doctoranzi în 
cotutelă internațională 1 0.06 

-          doctoranzi în 
cotutelă națională 2 0.13 

Numărul studenților-
doctoranzi înmatriculați 
la programe de 
studii/cercetări doctorale 
ale unor instituții de 
învățământ superior din 
străinătate, pe o 
perioadă de cel puțin 3 
luni (proiecte doctorale, 
proiecte cercetare, 
ERASMUS și alte forme 
de finanțare a stagiilor) 21 1.31 

Numărul studenților-
doctoranzi implicați în 
proiecte de cercetare 
internaționale 61 3.81 

Numărul studenților-
doctoranzi implicați în 
proiecte de cercetare 
naționale 48 3.00 

Numărul studenților-
doctoranzi cetățeni ai 
altor state 2 0.13 

2 

Participarea la 
evenimente 
științifice 
(conferințe, 
simpozioane, etc) în 
ultimii 5 ani 
calendaristici 

  
Număr 
total 

Din care 
număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 
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Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Internaționale 

436 296 27.25 18.50 

  Naționale 152 140 9.50 8.75 

3 

Numărul de 
publicații în ultimii 
5 ani calendaristici. 

Reviste ISI, din care: 

Număr 
total 

Din care 
număr lucrări 
în co-autorat 
cu doctoranzi 
/ 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr lucrări 
în co-autorat 
cu doctoranzi 
/ 
postdoctoranzi 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 214 124 13.38 7.75 

  -          ISI zona roșie 58 30 3.63 1.88 

  -          ISI zona galbenă 22 9 1.38 0.56 

  -          ISI zona alba 126 81 7.88 5.06 

  Volume indexate ISI 78 62 4.88 3.88 

  Reviste indexate BDI 342 288 21.38 18.00 

4 

Brevete, produse, 
tehnologii sau 
servicii noi, cu 
impact economic 
demonstrabil, 
inclusiv proiecte de 
elaborare, 
implementare 
şi/sau evaluare de 
politici publice 

  

Număr 
total 

Din care 
număr în co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr în co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Numărul de brevete 

24 2 1.50 0.13 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Numărul de produse sau 
servicii noi 103 10 6.44 0.63 

Numărul de proiecte 
internaționale de 
cercetare coordonate 
(director sau responsabil 
instituțional) 42 17 2.63 1.06 

  Numărul de proiecte 
naționale de cercetare 
coordonate (director sau 
responsabil instituțional) 232 20 14.50 1.25 

5 Recunoaștere Premii și distincții  43 2.69 
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națională și 
internaționala 

(DHC, best paper awards, 
recognized reviewer) 88 5.50 

Participare ca evaluator 
la proiecte de cercetare 180 11.25 

Participarea ca revizor la 
reviste cotate ISI și la 
volumele conferințelor 
indexate ISI 118 7.38 

  
Implicarea socială și 
culturală a 
conducătorului de 
doctorat 

Implicarea în proiecte ale 
comunității  2 0.13 

6 
Evenimente culturale 
organizate 10 0.63 

  Colaborări cu organizații 
non-profit 30 1.88 

  

Implicarea în 
activitatea 
administrativă a 
IOSUD 

Director CSUD 1 0.06 

7 Director SD 1 0.06 

  Membru CSUD 2 0.13 

  Membru CSD 4 0.25 

  Membru în comisii de 
îndrumare 40 2.50 

  
Coordonator de domeniu 

3 0.19 

  Membru în comisii de 
lucru ale IOSUD 8 0.50 

  Membru în comisii de 
organizare/științifice ale 
evenimentelor științifice 
ale IOSUD (ex. Conferința 
științifică a școlilor 
doctorale) 22 1.38 

8 

Implicarea în 
structuri naționale 
care sunt 
relaționate cu 
activitatea de 
doctorat (ARACIS, 
CNATDCU etc) 

  

11 0.69 

9 

Relația cu 
absolvenții privind 
inserția 
profesională pe 
piața muncii 

Numărul de absolvenți 
care s-au angajat la 12 
luni după confirmarea 
titlului de doctor 

90 5.63 
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Tabelul III. 7. Rezultatele obținute de conducătorii de doctorat în cadrul domeniului Ingineria produselor 

alimentare - Școala Doctorală de Inginerie. Media a fost calculată în funcție de numărul de respondenți. 

   
Ingineria produselor alimentare 

   
TOTAL 

MEDIE per conducător 
de doctorat 

Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul 

Rezultatele obținute Rezultatele obținute 

1 
Număr de 
doctorate 

Numărul total de 
doctorate îndrumate 15 2.50 

Numărul total de 
doctorate finalizate 5 0.83 

Numărul de doctorate 
îndrumate în ultimii 5 ani 
calendaristici 15 2.50 

Numărul de doctorate 
finalizate în ultimii 5 ani 
calendaristici 5 0.83 

Numărul doctoratelor în 
cotutelă, aflate în 
desfăşurare, din care: 0 0.00 

-          doctoranzi în 
cotutela internațională 0 0.00 

-          doctoranzi în 
cotutela națională 0 0.00 

Numărul doctoratelor în 
cotutelă, finalizate în 
ultimii 5 ani 
calendaristici, din care: 0 0.00 

-          doctoranzi în 
cotutela internațională 0 0.00 

-          doctoranzi în 
cotutela națională 0 0.00 

Numărul studenților-
doctoranzi înmatriculați 
la programe de 
studii/cercetări doctorale 
ale unor instituții de 
învățământ superior din 
străinătate, pe o 
perioadă de cel puțin 3 
luni (proiecte doctorale, 
proiecte cercetare, 
ERASMUS și alte forme 
de finanțare a stagiilor) 1 0.17 
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Numărul studenților-
doctoranzi implicați în 
proiecte de cercetare 
internaționale 0 0.00 

Numărul studenților-
doctoranzi implicați în 
proiecte de cercetare 
naționale 3 0.50 

Numărul studenților-
doctoranzi cetățeni ai 
altor state 4 0.67 

2 

Participarea la 
evenimente 
științifice 
(conferințe, 
simpozioane, etc) în 
ultimii 5 ani 
calendaristici 

  
Număr 
total 

Din care 
număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Internaționale 

58 30 9.67 5.00 

  Naționale 31 24 5.17 4.00 

3 

Numărul de 
publicații în ultimii 
5 ani calendaristici. 

Reviste ISI, din care: 

Număr 
total 

Din care 
număr lucrări 
în co-autorat 
cu doctoranzi 
/ 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr lucrări 
în co-autorat 
cu doctoranzi 
/ 
postdoctoranzi 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 119 77 19.83 12.83 

  -          ISI zona roșie 42 38 7.00 6.33 

  -          ISI zona galbenă 26 19 4.33 3.17 

  -          ISI zona albă 42 15 7.00 2.50 

  Volume indexate ISI 12 12 2.00 2.00 

  Reviste indexate BDI 66 28 11.00 4.67 
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4 

Brevete, produse, 
tehnologii sau 
servicii noi, cu 
impact economic 
demonstrabil, 
inclusiv proiecte de 
elaborare, 
implementare 
şi/sau evaluare de 
politici publice 

  

Numar 
total 

Din care 
numar in co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Numar 
total 

Din care 
numar in co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Numărul de brevete 

4 4 0.67 0.67 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Numărul de produse sau 
servicii noi 0 0 0.00 0.00 

Numărul de proiecte 
internaționale de 
cercetare coordonate 
(director sau responsabil 
instituțional) 8 4 1.33 0.67 

  Numărul de proiecte 
naționale de cercetare 
coordonate (director sau 
responsabil instituțional) 10 9 1.67 1.50 

5 
Recunoaștere 
națională și 
internațională 

Premii și distincții  4 0.67 

(DHC, best paper awards, 
recognized reviewer) 1 0.17 

Participare ca evaluator 
la proiecte de cercetare 95 15.83 

Participarea ca revizor la 
reviste cotate ISI și la 
volumele conferințelor 
indexate ISI 69 11.50 

  
Implicarea socială și 
culturală a 
conducătorului de 
doctorat 

Implicarea în proiecte ale 
comunității  0 0.00 

6 
Evenimente culturale 
organizate 0 0.00 

  Colaborări cu organizații 
non-profit 0 0.00 

  

Implicarea în 
activitatea 
administrativă a 
IOSUD 

Director CSUD 0 0.00 

7 Director SD 0 0.00 

  Membru CSUD 0 0.00 

  Membru CSD 0 0.00 

  Membru în comisii de 
îndrumare 35 5.83 

  
Coordonator de domeniu 

0 0.00 
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  Membru în comisii de 
lucru ale IOSUD 0 0.00 

  Membru în comisii de 
organizare/științifice ale 
evenimentelor științifice 
ale IOSUD (ex. Conferința 
științifică a școlilor 
doctorale) 2 0.33 

8 

Implicarea în 
structuri naționale 
care sunt 
relaționate cu 
activitatea de 
doctorat (ARACIS, 
CNATDCU etc) 

  

4 0.67 

9 

Relația cu 
absolvenții privind 
inserția 
profesională pe 
piața muncii 

Numărul de absolvenți 
care s-au angajat la 12 
luni după confirmarea 
titlului de doctor 

0 0.00 

 

Tabelul III.8. Rezultatele obținute de conducătorii de doctorat în cadrul domeniului Biotehnologii - Școala 

Doctorală de Inginerie. Media a fost calculată în funcție de numărul de respondenți. 

   
Biotehnologii 

   
TOTAL 

MEDIE per conducător 
de doctorat 

Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul 

Rezultatele obținute Rezultatele obținute 

1 
Număr de 
doctorate 

Numărul total de 
doctorate îndrumate 28 14.00 

Numărul total de 
doctorate finalizate 17 8.50 

Numărul de doctorate 
îndrumate în ultimii 5 ani 
calendaristici 23 11.50 

Numărul de doctorate 
finalizate în ultimii 5 ani 
calendaristici 12 6.00 

Numărul doctoratelor în 
cotutelă, aflate în 
desfăşurare, din care: 0 0.00 

-          doctoranzi în 
cotutela internațională 0 0.00 

-          doctoranzi în 
cotutela națională 0 0.00 
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Numărul doctoratelor în 
cotutelă, finalizate în 
ultimii 5 ani 
calendaristici, din care: 1 0.50 

-          doctoranzi în 
cotutela internațională 0 0.00 

-          doctoranzi în 
cotutela națională 1 0.50 

Numărul studenților-
doctoranzi înmatriculați 
la programe de 
studii/cercetări doctorale 
ale unor instituții de 
învățământ superior din 
străinătate, pe o 
perioadă de cel puțin 3 
luni (proiecte doctorale, 
proiecte cercetare, 
ERASMUS și alte forme 
de finanțare a stagiilor) 13 6.50 

Numărul studenților-
doctoranzi implicați în 
proiecte de cercetare 
internaționale 10 5.00 

Numărul studenților-
doctoranzi implicați în 
proiecte de cercetare 
naționale 18 9.00 

Numărul studenților-
doctoranzi cetățeni ai 
altor state 0 0.00 

2 

Participarea la 
evenimente 
științifice 
(conferințe, 
simpozioane, etc) în 
ultimii 5 ani 
calendaristici 

  
Număr 
total 

Din care 
număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Internaționale 

144 103 72.00 51.50 

  Naționale 2 1 1.00 0.50 
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3 

Numărul de 
publicații în ultimii 
5 ani calendaristici. 

Reviste ISI, din care: 

Număr 
total 

Din care 
număr lucrări 
în co-autorat 
cu doctoranzi 
/ 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr lucrări 
în co-autorat 
cu doctoranzi 
/ 
postdoctoranzi 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 104 78 52.00 39.00 

  -          ISI 
zona roșie 17 17 8.50 8.50 

  -          ISI 
zona galbenă 13 13 6.50 6.50 

  -          ISI 
zona albă 35 28 17.50 14.00 

  Volume indexate ISI 5 2 2.50 1.00 

  Reviste indexate BDI 57 40 28.50 20.00 

4 

Brevete, produse, 
tehnologii sau 
servicii noi, cu 
impact economic 
demonstrabil, 
inclusiv proiecte de 
elaborare, 
implementare 
şi/sau evaluare de 
politici publice 

  

Număr 
total 

Din care 
număr în co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr în co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Numărul de brevete 

0 0 0.00 0.00 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Numărul de produse sau 
servicii noi 0 0 0.00 0.00 

Numărul de proiecte 
internaționale de 
cercetare coordonate 
(director sau responsabil 
instituțional) 8 8 4.00 4.00 

  Numărul de proiecte 
naționale de cercetare 
coordonate (director sau 
responsabil instituțional) 2 1 1.00 0.50 

5 
Recunoaștere 
națională și 
internațională 

Premii și distincții  0 0.00 

(DHC, best paper awards, 
recognized reviewer) 0 0.00 

Participare ca evaluator 
la proiecte de cercetare 1 0.50 
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Participarea ca revizor la 
reviste cotate ISI și la 
volumele conferințelor 
indexate ISI 1 0.50 

  
Implicarea socială și 
culturală a 
conducătorului de 
doctorat 

Implicarea în proiecte ale 
comunității  0 0.00 

6 
Evenimente culturale 
organizate 0 0.00 

  Colaborări cu organizații 
non-profit 0 0.00 

  

Implicarea în 
activitatea 
administrativă a 
IOSUD 

Director CSUD 0 0.00 

7 Director SD 0 0.00 

  Membru CSUD 1 0.50 

  Membru CSD 1 0.50 

  Membru în comisii de 
îndrumare 12 6.00 

  
Coordonator de domeniu 

1 0.50 

  Membru în comisii de 
lucru ale IOSUD 1 0.50 

  Membru în comisii de 
organizare/științifice ale 
evenimentelor științifice 
ale IOSUD (ex. Conferința 
științifică a școlilor 
doctorale) 7 3.50 

8 

Implicarea în 
structuri naționale 
care sunt 
relaționate cu 
activitatea de 
doctorat (ARACIS, 
CNATDCU etc) 

  

3 1.50 

9 

Relația cu 
absolvenții privind 
inserția 
profesională pe 
piața muncii 

Numărul de absolvenți 
care s-au angajat la 12 
luni după confirmarea 
titlului de doctor 

15 7.50 

 

 

 

 



36 
 

Tabelul III.9. Rezultatele obținute de conducătorii de doctorat în cadrul domeniului Ingineria materialelor - 

Școala Doctorală de Inginerie. Media a fost calculată în funcție de numărul de respondenți. 

   
Ingineria materialelor 

   
TOTAL 

MEDIE per conducător 
de doctorat 

Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul 

Rezultatele obținute Rezultatele obținute 

1 
Număr de 
doctorate 

Numărul total de 
doctorate îndrumate 33 11.00 

Numărul total de 
doctorate finalizate 13 4.33 

Numărul de doctorate 
îndrumate în ultimii 5 ani 
calendaristici 30 10.00 

Numărul de doctorate 
finalizate în ultimii 5 ani 
calendaristici 13 4.33 

Numărul doctoratelor în 
cotutelă, aflate în 
desfăşurare, din care: 1 0.33 

-          doctoranzi în 
cotutela internațională 1 0.33 

-          doctoranzi în 
cotutela națională 0 0.00 

Numărul doctoratelor în 
cotutelă, finalizate în 
ultimii 5 ani 
calendaristici, din care: 5 1.67 

-          doctoranzi în 
cotutela internațională 5 1.67 

-          doctoranzi în 
cotutela națională 0 0.00 

Numărul studenților-
doctoranzi înmatriculați 
la programe de 
studii/cercetări doctorale 
ale unor instituții de 
învățământ superior din 
străinătate, pe o 
perioadă de cel puțin 3 
luni (proiecte doctorale, 
proiecte cercetare, 
ERASMUS și alte forme 
de finanțare a stagiilor) 15 5.00 
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Numărul studenților-
doctoranzi implicați în 
proiecte de cercetare 
internaționale 12 4.00 

Numărul studenților-
doctoranzi implicați în 
proiecte de cercetare 
naționale 18 6.00 

Numărul studenților-
doctoranzi cetățeni ai 
altor state 0 0.00 

2 

Participarea la 
evenimente 
științifice 
(conferințe, 
simpozioane, etc) în 
ultimii 5 ani 
calendaristici 

  
Număr 
total 

Din care 
număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Internaționale 

154 114 51.33 38.00 

  Naționale 31 27 10.33 9.00 

3 

Numărul de 
publicații în ultimii 
5 ani calendaristici. 

Reviste ISI, din care: 

Număr 
total 

Din care 
număr lucrări 
în co-autorat 
cu doctoranzi 
/ 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr lucrări 
în co-autorat 
cu doctoranzi 
/ 
postdoctoranzi 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 43 32 14.33 10.67 

  -          ISI zona roșie 19 14 6.33 4.67 

  -          ISI zona galbenă 10 10 3.33 3.33 

  -          ISI zona albă 15 9 5.00 3.00 

  Volume indexate ISI 15 8 5.00 2.67 

  Reviste indexate BDI 63 48 21.00 16.00 
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4 

Brevete, produse, 
tehnologii sau 
servicii noi, cu 
impact economic 
demonstrabil, 
inclusiv proiecte de 
elaborare, 
implementare 
şi/sau evaluare de 
politici publice 

  

Număr 
total 

Din care 
număr în co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr în co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Numărul de brevete 

3 2 1.00 0.67 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Numărul de produse sau 
servicii noi 

0 0 0.00 0.00 

Numărul de proiecte 
internaționale de 
cercetare coordonate 
(director sau responsabil 
instituțional) 4 4 1.33 1.33 

  Numărul de proiecte 
naționale de cercetare 
coordonate (director sau 
responsabil instituțional) 3 3 1.33 1.33 

5 
Recunoaștere 
națională și 
internațională 

Premii si distinctii  20 6.67 

(DHC, best paper awards, 
recognized reviewer) 

0 0.00 

Participare ca evaluator 
la proiecte de cercetare 

16 5.33 

Participarea ca revizor la 
reviste cotate ISI și la 
volumele conferințelor 
indexate ISI 

28 9.33 

  
Implicarea socială și 
culturală a 
conducătorului de 
doctorat 

Implicarea în proiecte ale 
comunității  

0 0.00 

6 
Evenimente culturale 
organizate 

0 0.00 

  Colaborări cu organizații 
non-profit 

0 0.00 

  

Implicarea în 
activitatea 
administrativă a 
IOSUD 

Director CSUD 1 0.33 

7 Director SD 0 0.00 

  Membru CSUD 2 0.67 

  Membru CSD 1 0.33 

  Membru în comisii de 
îndrumare 

5 1.67 

  
Coordonator de domeniu 1 0.33 
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  Membru în comisii de 
lucru ale IOSUD 

1 0.33 

  Membru în comisii de 
organizare/științifice ale 
evenimentelor științifice 
ale IOSUD (ex. Conferința 
științifică a școlilor 
doctorale) 

15 5.00 

8 

Implicarea în 
structuri naționale 
care sunt 
relaționate cu 
activitatea de 
doctorat (ARACIS, 
CNATDCU etc) 

  3 1.00 

9 

Relația cu 
absolvenții privind 
inserția 
profesională pe 
piața muncii 

Numărul de absolvenți 
care s-au angajat la 12 
luni după confirmarea 
titlului de doctor 

7 2.33 

 

Tabelul III.10. Rezultatele obținute de conducătorii de doctorat în cadrul domeniului Ingineria sistemelor - 

Școala Doctorală de Inginerie. Media a fost calculată în funcție de numărul de respondenți. 

   
Ingineria sistemelor 

   
TOTAL 

MEDIE per conducător 
de doctorat 

Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul 

Rezultatele obținute Rezultatele obținute 

1 
Număr de 
doctorate 

Numărul total de 
doctorate îndrumate 20 10.00 

Numărul total de 
doctorate finalizate 7 3.50 

Numărul de doctorate 
îndrumate în ultimii 5 ani 
calendaristici 8 4.00 

Numărul de doctorate 
finalizate în ultimii 5 ani 
calendaristici 4 2.00 

Numărul doctoratelor în 
cotutelă, aflate în 
desfăşurare, din care: 0 0.00 

-          doctoranzi în 
cotutela internațională 0 0.00 

-          doctoranzi în 
cotutela națională 0 0.00 
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Numărul doctoratelor în 
cotutelă, finalizate în 
ultimii 5 ani 
calendaristici, din care: 1 0.50 

-          doctoranzi în 
cotutela internațională 1 0.50 

-          doctoranzi în 
cotutela națională 0 0.00 

Numărul studenților-
doctoranzi înmatriculați 
la programe de 
studii/cercetări doctorale 
ale unor instituții de 
învățământ superior din 
străinătate, pe o 
perioadă de cel puțin 3 
luni (proiecte doctorale, 
proiecte cercetare, 
ERASMUS și alte forme 
de finanțare a stagiilor) 3 1.50 

Numărul studenților-
doctoranzi implicați în 
proiecte de cercetare 
internaționale 0 0.00 

Numărul studenților-
doctoranzi implicați în 
proiecte de cercetare 
naționale 5 2.50 

Numărul studenților-
doctoranzi cetățeni ai 
altor state 0 0.00 

2 

Participarea la 
evenimente 
științifice 
(conferințe, 
simpozioane, etc) în 
ultimii 5 ani 
calendaristici 

  
Număr 
total 

Din care 
număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Internaționale 

35 34 17.50 17.00 

  Naționale 0 0 0.00 0.00 
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3 

Numărul de 
publicații în ultimii 
5 ani calendaristici. 

Reviste ISI, din care: 

Număr 
total 

Din care 
număr lucrări 
în co-autorat 
cu doctoranzi 
/ 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr lucrări 
în co-autorat 
cu doctoranzi 
/ 
postdoctoranzi 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 16 6 8.00 3.00 

  -          ISI zona roșie 2 2 1.00 1.00 

  -          ISI zona galbenă 2 1 1.00 0.50 

  -          ISI zona albă 1 0 0.50 0.00 

  Volume indexate ISI 14 13 7.00 6.50 

  Reviste indexate BDI 16 12 8.00 6.00 

4 

Brevete, produse, 
tehnologii sau 
servicii noi, cu 
impact economic 
demonstrabil, 
inclusiv proiecte de 
elaborare, 
implementare 
şi/sau evaluare de 
politici publice 

  

Număr 
total 

Din care 
număr în co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr în co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Numărul de brevete 

1 1 0.50 0.50 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Numărul de produse sau 
servicii noi 

2 2 1.00 1.00 

Numărul de proiecte 
internaționale de 
cercetare coordonate 
(director sau responsabil 
instituțional) 0 0 0.00 0.00 

  Numărul de proiecte 
naționale de cercetare 
coordonate (director sau 
responsabil instituțional) 12 9 6.00 4.50 

5 
Recunoaștere 
națională și 
internațională 

Premii și distincții  4 2.00 

(DHC, best paper awards, 
recognized reviewer) 

0 0.00 

Participare ca evaluator 
la proiecte de cercetare 

1 0.50 



42 
 

Participarea ca revizor la 
reviste cotate ISI și la 
volumele conferințelor 
indexate ISI 

1 0.50 

  
Implicarea socială și 
culturală a 
conducătorului de 
doctorat 

Implicarea în proiecte ale 
comunității  

0 0.00 

6 
Evenimente culturale 
organizate 

0 0.00 

  Colaborări cu organizații 
non-profit 

0 0.00 

  

Implicarea în 
activitatea 
administrativă a 
IOSUD 

Director CSUD 0 0.00 

7 Director SD 0 0.00 

  Membru CSUD 0 0.00 

  Membru CSD 0 0.00 

  Membru în comisii de 
îndrumare 

12 6.00 

  
Coordonator de domeniu 1 0.50 

  Membru în comisii de 
lucru ale IOSUD 

0 0.00 

  Membru în comisii de 
organizare/științifice ale 
evenimentelor științifice 
ale IOSUD (ex. Conferința 
științifică a școlilor 
doctorale) 

0 0.00 

8 

Implicarea în 
structuri naționale 
care sunt 
relaționate cu 
activitatea de 
doctorat (ARACIS, 
CNATDCU etc) 

  1 0.50 

9 

Relația cu 
absolvenții privind 
inserția 
profesională pe 
piața muncii 

Numărul de absolvenți 
care s-au angajat la 12 
luni după confirmarea 
titlului de doctor 

6 3.00 
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Tabelul III.11. Rezultatele obținute de conducătorii de doctorat în cadrul domeniului Inginerie electrică - 

Școala Doctorală de Inginerie. Media a fost calculată în funcție de numărul de respondenți. 

   
Inginerie electrică 

   
TOTAL 

MEDIE per conducător 
de doctorat 

Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul 

Rezultatele obținute Rezultatele obținute 

1 
Număr de 
doctorate 

Numărul total de 
doctorate îndrumate 1 1 

Numărul total de 
doctorate finalizate 0 0 

Numărul de doctorate 
îndrumate în ultimii 5 ani 
calendaristici 0 0 

Numărul de doctorate 
finalizate în ultimii 5 ani 
calendaristici 0 0 

Numărul doctoratelor în 
cotutelă, aflate în 
desfăşurare, din care: 0 0 

-          doctoranzi în 
cotutela internațională 0 0 

-          doctoranzi în 
cotutela națională 0 0 

Numărul doctoratelor în 
cotutelă, finalizate în 
ultimii 5 ani 
calendaristici, din care: 0 0 

-          doctoranzi în 
cotutela internațională 0 0 

-          doctoranzi în 
cotutela națională 0 0 

Numărul studenților-
doctoranzi înmatriculați 
la programe de 
studii/cercetări doctorale 
ale unor instituții de 
învățământ superior din 
străinătate, pe o 
perioadă de cel puțin 3 
luni (proiecte doctorale, 
proiecte cercetare, 
ERASMUS și alte forme 
de finanțare a stagiilor) 0 0 
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Numărul studenților-
doctoranzi implicați în 
proiecte de cercetare 
internaționale 0 0 

Numărul studenților-
doctoranzi implicați în 
proiecte de cercetare 
naționale 0 0 

Numărul studenților-
doctoranzi cetățeni ai 
altor state 0 0 

2 

Participarea la 
evenimente 
științifice 
(conferințe, 
simpozioane, etc) în 
ultimii 5 ani 
calendaristici 

  
Număr 
total 

Din care 
număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Internaționale 

5 0 5 0.00 

  Naționale 2 0 2 0.00 

3 

Numărul de 
publicații în ultimii 
5 ani calendaristici. 

Reviste ISI, din care: 

Număr 
total 

Din care 
număr lucrări 
în co-autorat 
cu doctoranzi 
/ 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr lucrări 
în co-autorat 
cu doctoranzi 
/ 
postdoctoranzi 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 7 0 7 0.00 

  -          ISI zona roșie 0 0 0 0.00 

  -          ISI zona galbenă 1 1 1 1.00 

  -          ISI zona albă 3 0 3 0.00 

  Volume indexate ISI 14 0 14 0.00 

  Reviste indexate BDI 4 0 4 0.00 
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4 

Brevete, produse, 
tehnologii sau 
servicii noi, cu 
impact economic 
demonstrabil, 
inclusiv proiecte de 
elaborare, 
implementare 
şi/sau evaluare de 
politici publice 

  

Număr 
total 

Din care 
număr în co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr în co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Numărul de brevete 

4 0 4 0.00 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Numărul de produse sau 
servicii noi 

3 0 3 0.00 

Numărul de proiecte 
internaționale de 
cercetare coordonate 
(director sau responsabil 
instituțional) 3 0 3 0.00 

  Numărul de proiecte 
naționale de cercetare 
coordonate (director sau 
responsabil instituțional) 0 0 0 0.00 

5 
Recunoaștere 
națională și 
internațională 

Premii si distinctii  1 1.00 

(DHC, best paper awards, 
recognized reviewer) 

6 6.00 

Participare ca evaluator 
la proiecte de cercetare 

0 0.00 

Participarea ca revizor la 
reviste cotate ISI si la 
volumele conferintelor 
indexate ISI 

0 0.00 

  
Implicarea socială și 
culturală a 
conducătorului de 
doctorat 

Implicarea în proiecte ale 
comunității  

0 0.00 

6 
Evenimente culturale 
organizate 

0 0.00 

  Colaborări cu organizații 
non-profit 

0 0.00 

  

Implicarea în 
activitatea 
administrativă a 
IOSUD 

Director CSUD 0 0.00 

7 Director SD 0 0.00 

  Membru CSUD 0 0.00 

  Membru CSD 1 1.00 

  Membru în comisii de 
îndrumare 

0 0.00 

  
Coordonator de domeniu 0 0.00 
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  Membru în comisii de 
lucru ale IOSUD 

0 0.00 

  Membru în comisii de 
organizare/științifice ale 
evenimentelor științifice 
ale IOSUD (ex. Conferința 
științifică a școlilor 
doctorale) 

0 0.00 

8 

Implicarea în 
structuri naționale 
care sunt 
relaționate cu 
activitatea de 
doctorat (ARACIS, 
CNATDCU etc) 

  0 0.00 

9 

Relația cu 
absolvenții privind 
inserția 
profesională pe 
piața muncii 

Numărul de absolvenți 
care s-au angajat la 12 
luni după confirmarea 
titlului de doctor 

0 0.00 

 

Tabelul III.12. Rezultatele obținute de conducătorii de doctorat în cadrul domeniului Calculatoare și 

tehnologia informației - Școala Doctorală de Inginerie. Media a fost calculată în funcție de numărul de 

respondenți. 

   
Calculatoare și tehnologia informației 

   
TOTAL 

MEDIE per conducător 
de doctorat 

Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul 

Rezultatele obținute Rezultatele obținute 

1 
Număr de 
doctorate 

Numărul total de 
doctorate îndrumate 10 10 

Numărul total de 
doctorate finalizate 6 6 

Numărul de doctorate 
îndrumate în ultimii 5 ani 
calendaristici 10 10 

Numărul de doctorate 
finalizate în ultimii 5 ani 
calendaristici 6 6 

Numărul doctoratelor în 
cotutelă, aflate în 
desfăşurare, din care: 1 1 

-          doctoranzi în 
cotutela internațională 0 0 

-          doctoranzi în 
cotutela națională 1 1 
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Numărul doctoratelor în 
cotutelă, finalizate în 
ultimii 5 ani 
calendaristici, din care: 1 1 

-          doctoranzi în 
cotutela internațională 0 0 

-          doctoranzi în 
cotutela națională 1 1 

Numărul studenților-
doctoranzi înmatriculați 
la programe de 
studii/cercetări doctorale 
ale unor instituții de 
învățământ superior din 
străinătate, pe o 
perioadă de cel puțin 3 
luni (proiecte doctorale, 
proiecte cercetare, 
ERASMUS și alte forme 
de finanțare a stagiilor) 0 0 

Numărul studenților-
doctoranzi implicați în 
proiecte de cercetare 
internaționale 0 0 

Numărul studenților-
doctoranzi implicați în 
proiecte de cercetare 
naționale 1 1 

Numărul studenților-
doctoranzi cetățeni ai 
altor state 0 0 

2 

Participarea la 
evenimente 
științifice 
(conferințe, 
simpozioane, etc) în 
ultimii 5 ani 
calendaristici 

  
Număr 
total 

Din care 
număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr 
comunicări în 
co-autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Internaționale 

8 6 8 6.00 

  Naționale 2 2 2 2.00 
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3 

Numărul de 
publicații în ultimii 
5 ani calendaristici. 

Reviste ISI, din care: 

Număr 
total 

Din care 
număr lucrări 
în co-autorat 
cu doctoranzi 
/ 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr lucrări 
în co-autorat 
cu doctoranzi 
/ 
postdoctoranzi 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 0 0 0 0.00 

  -          ISI zona roșie 0 0 0 0.00 

  -          ISI zona galbenă 0 0 0 0.00 

  -          ISI zona albă 0 0 0 0.00 

  Volume indexate ISI 0 0 0 0.00 

  Reviste indexate BDI 2 2 2 2.00 

4 

Brevete, produse, 
tehnologii sau 
servicii noi, cu 
impact economic 
demonstrabil, 
inclusiv proiecte de 
elaborare, 
implementare 
şi/sau evaluare de 
politici publice 

  

Număr 
total 

Din care 
număr în co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Număr 
total 

Din care 
număr în co-
autorat cu 
doctoranzi / 
postdoctoranzi 

Numărul de brevete 

0 0 0 0.00 

Se vor specifica 
separat și 
comunicările în care 
sunt incluși 
doctoranzi sau 
postdoctoranzi 

Numărul de produse sau 
servicii noi 

0 0 0 0.00 

Numărul de proiecte 
internaționale de 
cercetare coordonate 
(director sau responsabil 
instituțional) 0 0 0 0.00 

  Numărul de proiecte 
naționale de cercetare 
coordonate (director sau 
responsabil instituțional) 1 0 1 0.00 

5 
Recunoaștere 
națională și 
internațională 

Premii și distincții  0 0.00 

(DHC, best paper awards, 
recognized reviewer) 

0 0.00 

Participare ca evaluator 
la proiecte de cercetare 

3 3.00 
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Participarea ca revizor la 
reviste cotate ISI și la 
volumele conferințelor 
indexate ISI 

9 9.00 

  
Implicarea socială și 
culturală a 
conducătorului de 
doctorat 

Implicarea în proiecte ale 
comunității  

0 0.00 

6 
Evenimente culturale 
organizate 

0 0.00 

  Colaborări cu organizații 
non-profit 

0 0.00 

  

Implicarea în 
activitatea 
administrativă a 
IOSUD 

Director CSUD 0 0.00 

7 Director SD 0 0.00 

  Membru CSUD 0 0.00 

  Membru CSD 0 0.00 

  Membru în comisii de 
îndrumare 

0 0.00 

  
Coordonator de domeniu 0 0.00 

  Membru în comisii de 
lucru ale IOSUD 

0 0.00 

  Membru în comisii de 
organizare/științifice ale 
evenimentelor științifice 
ale IOSUD (ex. Conferința 
științifică a școlilor 
doctorale) 

0 0.00 

8 

Implicarea în 
structuri naționale 
care sunt 
relaționate cu 
activitatea de 
doctorat (ARACIS, 
CNATDCU etc) 

  0 0.00 

9 

Relația cu 
absolvenții privind 
inserția 
profesională pe 
piața muncii 

Numărul de absolvenți 
care s-au angajat la 12 
luni după confirmarea 
titlului de doctor 

5 5.00 
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IV. Evaluarea cercetătorilor postdoctoranzi 

Tabelul IV. 1. Rezultatele totale obținute de cercetătorii postdoctoranzi în cadrul Școlii Doctorale de 

Inginerie. A fost folosită codificarea da = 1 și nu = 0 pentru indicatorii care solicitau răspuns afirmativ sau 

negativ (e.g. Respectarea eticii ştiințifice, profesionale şi universitare  
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 Categoria 
indicatorului 

Indicatorul Rezultatele obținute 

1 Rezultatele 
activității de 
cercetare a 
cercetătorului 
post-doctorand 

Număr de publicații în 
reviste indexate ISI 

11 31 1 32 3 0 78 

Număr de publicații în 
volume indexate ISI 

3 13 2 2 0 3 23 

Număr de publicații în 
reviste indexate BDI 

15 30 1 25 1 3 75 

Număr de comunicări la 
conferințe 
internaționale 

17 57 3 36 2 6 121 

Număr de comunicări la 
conferințe naționale 

0 25 0 9 0 0 34 

Recunoaşterea  
rezultatelor: număr 
premii obținute 

4 14 0 10 2 0 30 

Număr de citări în 
reviste indexate ISI 

89 126 0 129 0 3 347 

Număr de citări în 
reviste indexate BDI 

158 36 0 17 0 16 227 

Participarea la activități 
organizate în cadrul 
universității: activități 
de organizare a 
manifestărilor ştiințifice 

1 7 1 7 1 1 18 

Respectarea eticii 
ştiințifice, profesionale 
şi universitare (dacă e 
cazul, se va specifica 
modul de încălcare a 
eticii) 

1 7 1 17 1 1 28 
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2 Evaluarea 
continuă a 
activității 
cercetătorului 
postdoctorand 
de către 
profesorul 
coordonator 

Numărul rapoartelor 
științifice planificate 
pentru susținere pe 
parcursul perioadei  
evaluate 

3 16 2 78 3 3 105 

Numărul rapoartelor 
științifice/de cercetare 
susținute pe parcursul 
perioadei evaluate și 
aprobate de către 
profesorul coordonator 

3 21 2 80 3 3 112 

Aprobarea raportului 
final de activitate de 
către comisia 
desemnată 

1 8 1 17 1 1 29 

3 Participare în 
echipele 
proiectelor de 
cercetare-
dezvoltare 

Număr proiecte 2 17 2 27 2 3 53 
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Tabelul IV. 2. Rezultatele medii, per cercetător postdoctorand, obținute în cadrul Școlii Doctorale de 

Inginerie. Celulele albastre indică valorile superioare mediei. A fost folosită codificarea da = 1 și nu = 0 pentru 

indicatorii care solicitau răspuns afirmativ sau negativ (e.g. Respectarea eticii ştiințifice, profesionale şi 

universitare). Media a fost calculată în funcție de numărul de respondenți. 

Domeniul:

Inginerie 

mecanica

Inginerie 

industriala

Industria 

produselor 

alimentare Biotehnologii

Ingineria 

materialelor

Ingineria 

sistemelor

Media 

generala 

Nr. 

crt.
Categoria indicatorului Indicatorul

Rezultatele 

obținute

Rezultatele 

obținute

Rezultatele 

obținute

Rezultatele 

obținute

Rezultatele 

obținute

Rezultatele 

obținute

Rezultatele 

obținute

Număr de publicații în reviste 

indexate ISI 1.00 3.88 1.00 1.88 3.00 0.00 1.79

Număr de publicații in volume 

indexate ISI 0.00 1.63 2.00 0.12 0.00 3.00 1.12

Număr de publicații in reviste 

indexate BDI 1.00 3.75 1.00 1.47 1.00 3.00 1.87

Număr de comunicări la 

conferințe internaționale 1.00 7.13 3.00 2.12 2.00 6.00 3.54

Număr de comunicări la 

conferințe naționale 1.00 3.13 0.00 0.53 0.00 0.00 0.78

Recunoaşterea  rezultatelor: 

numar premii obtinute 1.00 1.75 0.00 0.59 2.00 0.00 0.89

Numar de citari în reviste 

indexate ISI 1.00 15.75 0.00 7.59 0.00 3.00 4.56

Numar de citari în reviste 

indexate BDI 0.00 4.50 0.00 1.00 0.00 16.00 3.58

Participarea la activități 

organizate în cadrul 

universității: activități de 

organizare a manifestărilor 

ştiințifice 0.00 0.88 1.00 0.41 1.00 1.00 0.71

Respectarea eticii ştiințifice, 

profesionale şi universitare 

(dacă e cazul, se va specifica 

modul de încălcare a eticii) 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98

Numărul rapoartelor științifice 

planificate pentru susținere pe 

parcursul perioadei  evaluate 4.00 2.00 2.00 4.59 3.00 3.00 3.10

Numărul rapoartelor 

științifice/de cercetare 

susținute pe parcursul 

perioadei evaluate și aprobate 

de către profesorul 

coordonator 4.00 2.63 2.00 4.71 3.00 3.00 3.22

Aprobarea raportului final de 

activitate de către comisia 

desemnată 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3

Participare in echipele

proiectelor de cercetare-

dezvoltare

Numar proiecte

1.00 2.13 2.00 1.59 2.00 3.00 1.95

1

Rezultatele activității de 

cercetare a cercetatorului 

postdoctorand

2

Evaluarea continuă a 

activității cercetătorului 

postdoctorand de către 

profesorul coordonator
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Tabelul IV. 3. Rezultatele medii, per coordonator, obținute de cercetătorii postdoctoranzi în cadrul Școlii 

Doctorale de Inginerie. Celulele albastre indică valorile superioare mediei. A fost folosită codificarea da = 1 și 

nu = 0 pentru indicatorii care solicitau răspuns afirmativ sau negativ (e.g. Respectarea eticii ştiințifice, 

profesionale şi universitare). Media a fost calculată în funcție de numărul de respondenti. 

Domeniul:

Inginerie 

mecanica

Inginerie 

industriala

Industria 

produselor 

alimentare Biotehnologii

Ingineria 

materialelor

Ingineria 

sistemelor Media 

Nr. 

crt.
Categoria indicatorului Indicatorul

Număr de publicații în reviste 

indexate ISI
11.00 4.43 1.00 10.67 3.00 0.00

5.02

Număr de publicații in volume 

indexate ISI
3.00 1.86 2.00 0.67 0.00 3.00

1.75

Număr de publicații in reviste 

indexate BDI
15.00 4.29 1.00 8.33 1.00 3.00

5.44

Număr de comunicări la 

conferințe internaționale
17.00 8.14 3.00 12.00 2.00 6.00

8.02

Număr de comunicări la 

conferințe naționale
0.00 3.57 0.00 3.00 0.00 0.00

1.10

Recunoaşterea  rezultatelor: 

numar premii obtinute
4.00 2.00 0.00 3.33 2.00 0.00

1.89

Numar de citari în reviste 

indexate ISI
89.00 18.00 0.00 43.00 0.00 3.00

25.50

Numar de citari în reviste 

indexate BDI
158.00 5.14 0.00 5.67 0.00 16.00

30.80

Participarea la activități 

organizate în cadrul 

universității: activități de 

organizare a manifestărilor 

ştiințifice

1.00 1.00 1.00 2.33 1.00 1.00

1.22

Respectarea eticii ştiințifice, 

profesionale şi universitare 

(dacă e cazul, se va specifica 

modul de încălcare a eticii)

1.00 1.00 1.00 5.67 1.00 1.00

1.78

Numărul rapoartelor științifice 

planificate pentru susținere pe 

parcursul perioadei  evaluate

3.00 2.29 2.00 26.00 3.00 3.00

6.55

Numărul rapoartelor 

științifice/de cercetare 

susținute pe parcursul 

perioadei evaluate și aprobate 

de către profesorul 

coordonator

3.00 3.00 2.00 26.67 3.00 3.00

6.78

Aprobarea raportului final de 

activitate de către comisia 

desemnată

1.00 1.14 1.00 5.67 1.00 1.00

1.80

3

Participare in echipele

proiectelor de cercetare-

dezvoltare

Numar proiecte 2.00 2.43 2.00 9.00 2.00 3.00

3.40

Rezultatele obținute

1

Rezultatele activității de 

cercetare a cercetatorului 

postdoctorand

2

Evaluarea continuă a 

activității cercetătorului 

postdoctorand de către 

profesorul coordonator
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V. Evaluarea doctoranzilor 

Tabelul V. 1. Rezultatele totale obținute de doctoranzi în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie 

A fost folosită codificarea da = 1 și nu = 0 pentru indicatorii care solicitau răspuns afirmativ sau negativ  

 

Nr. 
crt. 

Categoria indicatorului Indicatorul 
TOTAL 

rezultate 
obținute 

1 
Rezultatele activității de cercetare a 
doctorandului 

Număr de publicații în reviste ISI 
93 

Număr de publicații în volume indexate 
ISI 

50 

Număr de publicații în reviste indexate 
BDI 

210 

Număr de comunicări la conferințe 
internaționale 

330 

Număr de comunicări la conferințe 
naționale 

194 

Recunoaşterea  rezultatelor: premii 
obținute 

65 

Număr de citări ISI 
78 

Număr de citări BDI 
9 

Participarea la activități organizate în 
cadrul universității: activități didactice 

68 

Participarea la activități organizate în 
cadrul universității: activități de 
organizare a manifestărilor ştiințifice 

72 

Respectarea eticii ştiințifice, 
profesionale şi universitare: da / nu  
(dacă e cazul, se va specifica modul de 
încălcare a eticii) 

100% 

2 
Evaluarea continuă a activității 
doctorandului efectuată de către 
conducătorul de doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate 
lunară aprobate de către conducătorul 
de doctorat, directorul de departament 
și directorul școlii doctorale pe 
parcursul anului evaluat 

1262 

Numărul rapoartelor științifice 
planificate pentru susținere pe 
parcursul anului evaluat 178 
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Numărul rapoartelor științifice/de 
cercetare susținute pe parcursul anului 
evaluat și aprobate de conducătorul de 
doctorat și membrii comisiei de 
îndrumare 

129 

Aprobarea raportului anual de activitate  
de către conducătorul de doctorat si de 
membrii comisiei de îndrumare  92 

Aprobarea raportului anual de activitate  
de către directorul școlii doctorale 

88 

3 
Participare in echipele proiectelor de 
cercetare-dezvoltare 

  130 
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Tabelul V.2. Analiza rezultatelor totale obținute de doctoranzi în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie, în 

comparație cu media per domeniu științific. Celulele albastre indică valorile superioare mediei. A fost folosită 

codificarea da = 1 și nu = 0 pentru indicatorii care solicitau răspuns afirmativ sau negativ  

Domeniul

Inginerie 

mecanica

Inginerie 

industriala

Ingineria 

produselor 

alimentare

Bio-

tehnologii

Ingineria 

materialelor

Ingineria 

sistemelor

Inginerie 

electrica

Calculatoare 

si tehnologia 

informatiei

Scoala 

Doctorala de 

Inginerie

Nr. 

crt.

Categoria 

indicatorului
Indicatorul

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

Media per 

domeniu

Număr de publicații in reviste ISI 23 59 0 9 2 0 0 0 11.63

Număr de publicații in volume 

indexate ISI 7 31 0 4 1 0 0 7 6.25

Număr de publicații in reviste 

indexate BDI 45 133 6 7 16 0 0 3 26.25

Număr de comunicări la 

conferințe internaționale 61 185 6 23 38 5 1 11 41.25

Număr de comunicări la 

conferințe naționale 37 76 42 18 11 1 1 8 24.25

Recunoaşterea  rezultatelor: 

premii obtinute 4 38 0 12 9 2 0 0 8.13

Numar de citari ISI 7 62 0 9 0 0 0 0 9.75

Numar de citari BDI 2 6 1 0 0 0 0 0 1.13

Participarea la activități 

organizate în cadrul 

universității: activități didactice 18 22 5 9 8 2 1 3 8.50

Participarea la activități 

organizate în cadrul 

universității: activități de 

organizare a manifestărilor 

ştiințifice 5 28 3 16 17 1 0 2 9.00

Respectarea eticii ştiințifice, 

profesionale şi universitare: da / 

nu  (dacă e cazul, se va specifica 

modul de încălcare a eticii) 23 35 5 9 11 2 1 3

Numărul rapoartelor de

activitate lunară aprobate de

către conducătorul de doctorat,

directorul de departament și

directorul școlii doctorale pe

parcursul anului evaluat 242 469 30 188 250 40 8 35 157.75

Numărul rapoartelor științifice

planificate pentru susținere pe

parcursul anului evaluat 42 68 7 20 33 4 2 2 22.25

Numărul rapoartelor

științifice/de cercetare

susținute pe parcursul anului

evaluat și aprobate de

conducătorul de doctorat și

membrii comisiei de îndrumare 24 57 6 18 20 2 0 2 16.13

Aprobarea raportului anual de

activitate de către conducătorul

de doctorat si de membrii

comisiei de îndrumare 14 39 4 12 18 2 0 3 11.50

Aprobarea raportului anual de

activitate de către directorul

școlii doctorale 15 38 1 12 17 2 0 3 11.00

3

Participare in

echipele 

proiectelor de 

cercetare-

dezvoltare 17 84 1 12 11 2 1 2 16.25

1

Rezultatele 

activității de 

cercetare a 

doctorandului

2

Evaluarea 

continuă a 

activității 

doctorandului 

efectuată de 

către 

conducătorul 

de doctorat
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Tabelul V.3. Media per doctorand a rezultatelor obținute de aceștia în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie. A 

fost folosită codificarea da = 1 și nu = 0 pentru indicatorii care solicitau răspuns afirmativ sau negativ. Media a 

fost calculată în funcție de numărul de respondenți. 

Nr. 
crt. 

Categoria indicatorului Indicatorul Medie per 
doctorand  

1 
Rezultatele activității de cercetare a 
doctorandului 

Număr de publicații în reviste ISI 
1.04 

Număr de publicații în volume indexate 
ISI 

0.56 

Număr de publicații în reviste indexate 
BDI 

2.36 

Număr de comunicări la conferințe 
internaționale 

3.71 

Număr de comunicări la conferințe 
naționale 

2.18 

Recunoaşterea  rezultatelor: premii 
obținute 

0.73 

Număr de citări ISI 
0.88 

Număr de citări BDI 
0.10 

Participarea la activități organizate în 
cadrul universității: activități didactice 

0.76 

Participarea la activități organizate în 
cadrul universității: activități de 
organizare a manifestărilor ştiințifice 

0.81 

Respectarea eticii ştiințifice, 
profesionale şi universitare: da / nu  
(dacă e cazul, se va specifica modul de 
încălcare a eticii) 

1.00 

2 
Evaluarea continuă a activității 
doctorandului efectuată de către 
conducătorul de doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate 
lunară aprobate de către conducătorul 
de doctorat, directorul de departament 
și directorul școlii doctorale pe 
parcursul anului evaluat 

14.18 

Numărul rapoartelor științifice 
planificate pentru susținere pe 
parcursul anului evaluat 2.00 
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Numărul rapoartelor științifice/de 
cercetare susținute pe parcursul anului 
evaluat și aprobate de conducătorul de 
doctorat și membrii comisiei de 
îndrumare 

1.45 

Aprobarea raportului anual de activitate  
de către conducătorul de doctorat si de 
membrii comisiei de îndrumare  1.03 

Aprobarea raportului anual de activitate  
de către directorul școlii doctorale 

0.99 

3 
Participare în echipele proiectelor de 
cercetare-dezvoltare 

  1.46 
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Tabelul V.4. Analiza rezultatelor medii per doctorand, în comparație cu media generală. Celulele albastre 

indică valorile superioare mediei. A fost folosită codificarea da = 1 și nu = 0 pentru indicatorii care solicitau 

răspuns afirmativ sau negativ. Media a fost calculată în funcție de numărul de respondenți. 

Domeniul

Inginerie 

mecanica

Inginerie 

industriala

Ingineria 

produselor 

alimentare

Biotehnologii
Ingineria 

materialelor

Ingineria 

sistemelor

Inginerie 

electrica

Calculatoare 

si tehnologia 

informatiei

Media 

generala

Nr. 

crt.

Categoria 

indicatorului
Indicatorul Media per 

doctorand

Media per 

doctorand

Media per 

doctorand

Media per 

doctorand

Media per 

doctorand

Media per 

doctorand

Media per 

doctorand

Media per 

doctorand

Scoala 

Doctorala de 

Inginerie

Număr de publicații in reviste ISI 1.00 1.69 0.00 1.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.48

Număr de publicații in volume 

indexate ISI 0.30 0.89 0.00 0.44 0.09 0.00 0.00 2.33 0.51

Număr de publicații in reviste 

indexate BDI 1.96 3.80 1.20 0.78 1.45 0.00 0.00 1.00 1.27

Număr de comunicări la 

conferințe internaționale 2.65 5.29 1.20 2.56 3.45 2.50 1.00 3.67 2.79

Număr de comunicări la 

conferințe naționale 1.61 2.17 8.40 2.00 1.00 0.50 1.00 2.67 2.42

Recunoaşterea  rezultatelor: 

premii obtinute 0.17 1.09 0.00 1.33 0.82 1.00 0.00 0.00 0.55

Numar de citari ISI 0.30 1.77 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38

Numar de citari BDI 0.09 0.17 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06

Participarea la activități 

organizate în cadrul 

universității: activități didactice 0.78 0.63 1.00 1.00 0.73 1.00 1.00 1.00 0.89

Participarea la activități 

organizate în cadrul 

universității: activități de 

organizare a manifestărilor 

ştiințifice 0.22 0.80 0.60 1.78 1.55 0.50 0.00 0.67 0.76

Respectarea eticii ştiințifice, 

profesionale şi universitare: da / 

nu  (dacă e cazul, se va specifica 

modul de încălcare a eticii) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Numărul rapoartelor de

activitate lunară aprobate de

către conducătorul de doctorat,

directorul de departament și

directorul școlii doctorale pe

parcursul anului evaluat 10.52 13.40 6.00 20.89 22.73 20.00 8.00 11.67 14.15

Numărul rapoartelor științifice

planificate pentru susținere pe

parcursul anului evaluat 1.83 1.94 1.40 2.22 3.00 2.00 2.00 0.67 1.88

Numărul rapoartelor

științifice/de cercetare

susținute pe parcursul anului

evaluat și aprobate de

conducătorul de doctorat și

membrii comisiei de îndrumare 1.04 1.63 1.20 2.00 1.82 1.00 0.00 0.67 1.17

Aprobarea raportului anual de

activitate de către conducătorul

de doctorat si de membrii

comisiei de îndrumare 0.61 1.114 0.80 1.33 1.64 1.00 0.00 1.00 0.94

Aprobarea raportului anual de

activitate de către directorul

școlii doctorale 0.65 1.086 0.20 1.33 1.55 1.00 0.00 1.00 0.85

3

Participare in

echipele 

proiectelor de 

cercetare-

dezvoltare 0.74 2.40 0.20 1.33 1.00 1.00 1.00 0.67 1.04

1

Rezultatele 

activității de 

cercetare a 

doctorandului

2

Evaluarea 

continuă a 

activității 

doctorandului 

efectuată de 

către 

conducătorul 

de doctorat

 

 

 



60 
 

Tabelul V.5. Rezultatele obținute de doctoranzi în cadrul domeniului Inginerie mecanică - Școala Doctorală 

de Inginerie 

   

Inginerie mecanică 

Nr. 
crt. 

Categoria 
indicatorului 

Indicatorul 

TOTAL 
Media per 
doctorand 

1 

Rezultatele 
activității de 
cercetare a 
doctorandului 

Număr de publicații în reviste ISI 23 1.00 

Număr de publicații în volume indexate ISI 7 0.30 

Număr de publicații în reviste indexate BDI 45 1.96 

Număr de comunicări la conferințe 
internaționale 61 2.65 

Număr de comunicări la conferințe 
naționale 37 1.61 

Recunoaşterea  rezultatelor: premii 
obținute 4 0.17 

Număr de citări ISI 7 0.30 

Număr de citări BDI 2 0.09 

Participarea la activități organizate în cadrul 
universității: activități didactice 18 0.78 

Participarea la activități organizate în cadrul 
universității: activități de organizare a 
manifestărilor ştiințifice 5 0.22 

Respectarea eticii ştiințifice, profesionale şi 
universitare: da / nu  (dacă e cazul, se va 
specifica modul de încălcare a eticii) 23 1.00 

2 

Evaluarea continuă 
a activității 
doctorandului 
efectuată de către 
conducătorul de 
doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate lunară 
aprobate de către conducătorul de 
doctorat, directorul de departament și 
directorul școlii doctorale pe parcursul 
anului evaluat 

242 10.52 

Numărul rapoartelor științifice planificate 
pentru susținere pe parcursul anului 
evaluat 42 1.83 

Numărul rapoartelor științifice/de 
cercetare susținute pe parcursul anului 
evaluat și aprobate de conducătorul de 
doctorat și membrii comisiei de îndrumare 24 1.04 
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Aprobarea raportului anual de activitate  de 
către conducătorul de doctorat și de 
membrii comisiei de îndrumare  14 0.609 

Aprobarea raportului anual de activitate  de 
către directorul școlii doctorale 15 0.652 

3 

Participare în 
echipele proiectelor 
de cercetare-
dezvoltare 

  

17 0.739 

 

 

Tabelul V.6. Rezultatele obținute de doctoranzi în cadrul domeniului Inginerie industrială - Școala Doctorală 

de Inginerie 

   

Inginerie industrială 

Nr. 
crt. 

Categoria 
indicatorului 

Indicatorul 

TOTAL 
Media per 
doctorand 

1 

Rezultatele 
activității de 
cercetare a 
doctorandului 

Număr de publicații în reviste ISI 
59 1.69 

Număr de publicații în volume indexate ISI 
31 0.89 

Număr de publicații în reviste indexate BDI 
133 3.80 

Număr de comunicări la conferințe 
internaționale 

185 5.29 

Număr de comunicări la conferințe 
naționale 

76 2.17 

Recunoaşterea  rezultatelor: premii 
obținute 

38 1.09 

Număr de citări ISI 
62 1.77 

Număr de citări BDI 
6 0.17 

Participarea la activități organizate în cadrul 
universității: activități didactice 

22 0.63 

Participarea la activități organizate în cadrul 
universității: activități de organizare a 
manifestărilor ştiințifice 

28 0.80 

Respectarea eticii ştiințifice, profesionale şi 
universitare: da / nu  (dacă e cazul, se va 
specifica modul de încălcare a eticii) 

35 1.00 
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2 

Evaluarea continuă 
a activității 
doctorandului 
efectuată de către 
conducătorul de 
doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate lunară 
aprobate de către conducătorul de 
doctorat, directorul de departament și 
directorul școlii doctorale pe parcursul 
anului evaluat 469 13.40 

Numărul rapoartelor științifice planificate 
pentru susținere pe parcursul anului 
evaluat 

68 1.94 

Numărul rapoartelor științifice/de 
cercetare susținute pe parcursul anului 
evaluat și aprobate de conducătorul de 
doctorat și membrii comisiei de îndrumare 

57 1.63 

Aprobarea raportului anual de activitate  de 
către conducătorul de doctorat și de 
membrii comisiei de îndrumare  

39 1.114 

Aprobarea raportului anual de activitate  de 
către directorul școlii doctorale 

38 1.086 

3 

Participare în 
echipele proiectelor 
de cercetare-
dezvoltare 

  
84 2.400 

 

Tabelul V.7. Rezultatele obținute de doctoranzi în cadrul domeniului Ingineria produselor alimentare - 

Școala Doctorală de Inginerie 

   

Ingineria produselor 
alimentare 

Nr. 
crt. 

Categoria 
indicatorului 

Indicatorul 

TOTAL 
Media per 
doctorand 

1 

Rezultatele 
activității de 
cercetare a 
doctorandului 

Număr de publicații în reviste ISI 
0 0.00 

Număr de publicații în volume indexate ISI 
0 0.00 

Număr de publicații în reviste indexate BDI 
6 1.20 

Număr de comunicări la conferințe 
internaționale 

6 1.20 

Număr de comunicări la conferințe 
naționale 

42 8.40 

Recunoaşterea  rezultatelor: premii 
obținute 

0 0.00 
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Număr de citări ISI 
0 0.00 

Număr de citări BDI 
1 0.20 

Participarea la activități organizate în cadrul 
universității: activități didactice 

5 1.00 

Participarea la activități organizate în cadrul 
universității: activități de organizare a 
manifestărilor ştiințifice 

3 0.60 

Respectarea eticii ştiințifice, profesionale şi 
universitare: da / nu  (dacă e cazul, se va 
specifica modul de încălcare a eticii) 

5 1.00 

2 

Evaluarea continuă 
a activității 
doctorandului 
efectuată de către 
conducătorul de 
doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate lunară 
aprobate de către conducătorul de 
doctorat, directorul de departament și 
directorul școlii doctorale pe parcursul 
anului evaluat 30 6.00 

Numărul rapoartelor științifice planificate 
pentru susținere pe parcursul anului 
evaluat 

7 1.40 

Numărul rapoartelor științifice/de 
cercetare susținute pe parcursul anului 
evaluat și aprobate de conducătorul de 
doctorat și membrii comisiei de îndrumare 

6 1.20 

Aprobarea raportului anual de activitate  de 
către conducătorul de doctorat și de 
membrii comisiei de îndrumare  

4 0.80 

Aprobarea raportului anual de activitate  de 
către directorul școlii doctorale 

1 0.20 

3 

Participare in 
echipele proiectelor 
de cercetare-
dezvoltare 

  
1 0.20 
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Tabelul V.8. Rezultatele obținute de doctoranzi în cadrul domeniului Biotehnologii - Școala Doctorală de 

Inginerie 

   

Biotehnologii 

Nr. 
crt. 

Categoria 
indicatorului 

Indicatorul 

TOTAL 
Media per 
doctorand 

1 

Rezultatele 
activității de 
cercetare a 
doctorandului 

Număr de publicații în reviste ISI 
9 1.00 

Număr de publicații în volume indexate ISI 
4 0.44 

Număr de publicații în reviste indexate BDI 
7 0.78 

Număr de comunicări la conferințe 
internaționale 

23 2.56 

Număr de comunicări la conferințe 
naționale 

18 2.00 

Recunoaşterea  rezultatelor: premii 
obținute 

12 1.33 

Număr de citări ISI 
9 1.00 

Număr de citări BDI 
0 0.00 

Participarea la activități organizate în cadrul 
universității: activități didactice 

9 1.00 

Participarea la activități organizate în cadrul 
universității: activități de organizare a 
manifestărilor ştiințifice 

16 1.78 

Respectarea eticii ştiințifice, profesionale şi 
universitare: da / nu  (dacă e cazul, se va 
specifica modul de încălcare a eticii) 

9 1.00 

2 

Evaluarea continuă 
a activității 
doctorandului 
efectuată de către 
conducătorul de 
doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate lunară 
aprobate de către conducătorul de 
doctorat, directorul de departament și 
directorul școlii doctorale pe parcursul 
anului evaluat 188 20.89 

Numărul rapoartelor științifice planificate 
pentru susținere pe parcursul anului 
evaluat 

20 2.22 

Numărul rapoartelor științifice/de 
cercetare susținute pe parcursul anului 
evaluat și aprobate de conducătorul de 
doctorat și membrii comisiei de îndrumare 

18 2.00 
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Aprobarea raportului anual de activitate  de 
către conducătorul de doctorat și de 
membrii comisiei de îndrumare  

12 1.33 

Aprobarea raportului anual de activitate  de 
către directorul școlii doctorale 

12 1.33 

3 

Participare in 
echipele proiectelor 
de cercetare-
dezvoltare 

  
12 1.33 

 

Tabelul V.9. Rezultatele obținute de doctoranzi în cadrul domeniului Ingineria materialelor - Școala 

Doctorală de Inginerie 

   

Ingineria materialelor 

Nr. 
crt. 

Categoria 
indicatorului 

Indicatorul 

TOTAL 
Media per 
doctorand 

1 

Rezultatele 
activității de 
cercetare a 
doctorandului 

Număr de publicații în reviste ISI 
2 0.18 

Număr de publicații în volume indexate ISI 
1 0.09 

Număr de publicații în reviste indexate BDI 
16 1.45 

Număr de comunicări la conferințe 
internaționale 

38 3.45 

Număr de comunicări la conferințe 
naționale 

11 1.00 

Recunoaşterea  rezultatelor: premii 
obținute 

9 0.82 

Număr de citări ISI 
0 0.00 

Număr de citări BDI 
0 0.00 

Participarea la activități organizate în cadrul 
universității: activități didactice 

8 0.73 

Participarea la activități organizate în cadrul 
universității: activități de organizare a 
manifestărilor ştiințifice 

17 1.55 

Respectarea eticii ştiințifice, profesionale şi 
universitare: da / nu  (dacă e cazul, se va 
specifica modul de încălcare a eticii) 

11 1.00 
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2 

Evaluarea continuă 
a activității 
doctorandului 
efectuată de către 
conducătorul de 
doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate lunară 
aprobate de către conducătorul de 
doctorat, directorul de departament și 
directorul școlii doctorale pe parcursul 
anului evaluat 250 22.73 

Numărul rapoartelor științifice planificate 
pentru susținere pe parcursul anului 
evaluat 

33 3.00 

Numărul rapoartelor științifice/de 
cercetare susținute pe parcursul anului 
evaluat și aprobate de conducătorul de 
doctorat și membrii comisiei de îndrumare 

20 1.82 

Aprobarea raportului anual de activitate  de 
către conducătorul de doctorat și de 
membrii comisiei de îndrumare  

18 1.64 

Aprobarea raportului anual de activitate  de 
către directorul școlii doctorale 

17 1.55 

3 

Participare în 
echipele proiectelor 
de cercetare-
dezvoltare 

  
11 1.00 

 

Tabelul V.10. Rezultatele obținute de doctoranzi în cadrul domeniului Ingineria sistemelor - Școala Doctorală 

de Inginerie 

   

Ingineria sistemelor 

Nr. 
crt. 

Categoria 
indicatorului 

Indicatorul 

TOTAL 
Media per 
doctorand 

1 

Rezultatele 
activității de 
cercetare a 
doctorandului 

Număr de publicații în reviste ISI 
0 0.00 

Număr de publicații în volume indexate ISI 
0 0.00 

Număr de publicații în reviste indexate BDI 
0 0.00 

Număr de comunicări la conferințe 
internaționale 

5 2.50 

Număr de comunicări la conferințe 
naționale 

1 0.50 

Recunoaşterea  rezultatelor: premii 
obținute 

2 1.00 
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Număr de citări ISI 
0 0.00 

Număr de citări BDI 
0 0.00 

Participarea la activități organizate în cadrul 
universității: activități didactice 

2 1.00 

Participarea la activități organizate în cadrul 
universității: activități de organizare a 
manifestărilor ştiințifice 

1 0.50 

Respectarea eticii ştiințifice, profesionale şi 
universitare: da / nu  (dacă e cazul, se va 
specifica modul de încălcare a eticii) 

2 1.00 

2 

Evaluarea continuă 
a activității 
doctorandului 
efectuată de către 
conducătorul de 
doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate lunară 
aprobate de către conducătorul de 
doctorat, directorul de departament și 
directorul școlii doctorale pe parcursul 
anului evaluat 40 20.00 

Numărul rapoartelor științifice planificate 
pentru susținere pe parcursul anului 
evaluat 

4 2.00 

Numărul rapoartelor științifice/de 
cercetare susținute pe parcursul anului 
evaluat și aprobate de conducătorul de 
doctorat și membrii comisiei de îndrumare 

2 1.00 

Aprobarea raportului anual de activitate  de 
către conducătorul de doctorat și de 
membrii comisiei de îndrumare  

2 1.00 

Aprobarea raportului anual de activitate  de 
către directorul școlii doctorale 

2 1.00 

3 

Participare în 
echipele proiectelor 
de cercetare-
dezvoltare 

  
2 1.00 
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Tabelul V.11. Rezultatele obținute de doctoranzi în cadrul domeniului Inginerie electrică - Școala Doctorală 

de Inginerie 

   

Inginerie electrică 

Nr. 
crt. 

Categoria 
indicatorului 

Indicatorul 

TOTAL 
Media per 
doctorand 

1 

Rezultatele 
activității de 
cercetare a 
doctorandului 

Număr de publicații în reviste ISI 
0 0.00 

Număr de publicații în volume indexate ISI 
0 0.00 

Număr de publicații în reviste indexate BDI 
0 0.00 

Număr de comunicări la conferințe 
internaționale 

1 1.00 

Număr de comunicări la conferințe 
naționale 

1 1.00 

Recunoaşterea  rezultatelor: premii 
obținute 

0 0.00 

Număr de citări ISI 
0 0.00 

Număr de citări BDI 
0 0.00 

Participarea la activități organizate în cadrul 
universității: activități didactice 

1 1.00 

Participarea la activități organizate în cadrul 
universității: activități de organizare a 
manifestărilor ştiințifice 

0 0.00 

Respectarea eticii ştiințifice, profesionale şi 
universitare: da / nu  (dacă e cazul, se va 
specifica modul de încălcare a eticii) 

1 1.00 

2 

Evaluarea continuă 
a activității 
doctorandului 
efectuată de către 
conducătorul de 
doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate lunară 
aprobate de către conducătorul de 
doctorat, directorul de departament și 
directorul școlii doctorale pe parcursul 
anului evaluat 8 8.00 

Numărul rapoartelor științifice planificate 
pentru susținere pe parcursul anului 
evaluat 

2 2.00 

Numărul rapoartelor științifice/de 
cercetare susținute pe parcursul anului 
evaluat și aprobate de conducătorul de 
doctorat și membrii comisiei de îndrumare 

0 0.00 
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Aprobarea raportului anual de activitate  de 
către conducătorul de doctorat și de 
membrii comisiei de îndrumare  

0 0.00 

Aprobarea raportului anual de activitate  de 
către directorul școlii doctorale 

0 0.00 

3 

Participare în 
echipele proiectelor 
de cercetare-
dezvoltare 

  
1 1.00 

 

Tabelul V.12. Rezultatele obținute de doctoranzi în cadrul domeniului Calculatoare și tehnologia informației 

- Școala Doctorală de Inginerie 

   

Calculatoare și 
tehnologia informației 

Nr. 
crt. 

Categoria 
indicatorului 

Indicatorul 

TOTAL 
Media per 
doctorand 

1 

Rezultatele 
activității de 
cercetare a 
doctorandului 

Număr de publicații în reviste ISI 
0 0.00 

Număr de publicații în volume indexate ISI 
7 2.33 

Număr de publicații în reviste indexate BDI 
3 1.00 

Număr de comunicări la conferințe 
internaționale 

11 3.67 

Număr de comunicări la conferințe 
naționale 

8 2.67 

Recunoaşterea  rezultatelor: premii 
obtinute 

0 0.00 

Număr de citări ISI 
0 0.00 

Număr de citări BDI 
0 0.00 

Participarea la activități organizate în cadrul 
universității: activități didactice 

3 1.00 

Participarea la activități organizate în cadrul 
universității: activități de organizare a 
manifestărilor ştiințifice 

2 0.67 

Respectarea eticii ştiințifice, profesionale şi 
universitare: da / nu  (dacă e cazul, se va 
specifica modul de încălcare a eticii) 

3 1.00 
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2 

Evaluarea continuă 
a activității 
doctorandului 
efectuată de către 
conducătorul de 
doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate lunară 
aprobate de către conducătorul de 
doctorat, directorul de departament și 
directorul școlii doctorale pe parcursul 
anului evaluat 35 11.67 

Numărul rapoartelor științifice planificate 
pentru susținere pe parcursul anului 
evaluat 

2 0.67 

Numărul rapoartelor științifice/de 
cercetare susținute pe parcursul anului 
evaluat și aprobate de conducătorul de 
doctorat și membrii comisiei de îndrumare 

2 0.67 

Aprobarea raportului anual de activitate  de 
către conducătorul de doctorat și de 
membrii comisiei de îndrumare  

3 1.00 

Aprobarea raportului anual de activitate  de 
către directorul școlii doctorale 

3 1.00 

3 

Participare în 
echipele proiectelor 
de cercetare-
dezvoltare 

  
2 0.67 
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VI. Analiza SWOT  privind rezultatele înregistrate de Școala Doctorală de Inginerie 

în perioada evaluată 
 

1. Puncte tari 

- Există resursa umană (conducători de doctorat, îndrumători, coordonatori de cercetători 

postdoctorali) care să asigure studii doctorale de înaltă calitate; 

- Există infrastructura necesară accesării principalelor baze de date bibliografice;  

- Există infrastructura de cercetare necesară pentru realizarea unei activități de cercetare de nivel 

înalt, mai ales prin intermediul centrelor de cercetare; 

- Există expertiza și capacitatea instituțională pentru accesarea de fonduri europene pentru finanțarea 

studiilor doctorale și postdoctorale; 

- Experiența semnificativă, implicarea în proiecte internaționale, colaborarea îndelungata cu Agence 

Universitaire Francophone și vizibilitatea conducătorilor de doctorat din Școala Doctorală de Inginerie 

permit creșterea numărului de doctoranzi străini, a tezelor realizate în cotutelă și, în general, 

internaționalizarea studiilor doctorale; 

- Numărul semnificativ de domenii înrudite de studii doctorale acreditate permit activități de cercetare 

științifică interdisciplinară; 

- Există un cadru propice unei bune colaborări interne şi dezvoltarii de cercetări interdisciplinare ca 

urmare a existenței a două şcolii doctorale pluridisciplinare, Şcoala Doctorală de Inginerie (SD-I) 

și Scoala Doctorală de Științe Socio-Umane (SD-SSU); 

- A fost stimulată interdisciplinaritatea prin desfășurarea anuală a CSSD-UDJG, internaționalizată 

începând din 2015; 

- Există metodologii, proceduri și/sau ghiduri pentru desfăşurarea tuturor activităților doctorale şi 

pentru monitorizarea acestora. Monitorizarea activităților doctorale s-a efectuat lunar şi anual; 

- Există un cadru transparent (metodologie) de acces direct al fiecarui doctorand la fondurile din 

alocația bugetară, pentru achiziții de materiale pentru cercetare, deplasări la conferințe şi taxe de  

publicare în reviste ştiințifice. 
 

2. Puncte slabe 

- Există domenii în care numărul conducătorilor de doctorat este scăzut (e.g. Inginerie electrică, 

Calculatoare și tehnologia informației). 
 

3. Oportunități 

- Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) poate atrage noi conducători de doctorat prin 

afilierea cadrelor didactice habilitate din universitățile din zonă (Bacău, Constanța) care nu au 

acreditare în domeniile de doctorat  din UDJG; 

- Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești a UDJG poate contribui la 

recrutarea unui număr crescut de doctoranzi din Republica Moldova. 
 

4. Amenințări 

- Scăderea  demografică; 

- Atracția tinerilor absolvenți către universități din străinătate; 
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- În anumite domenii (e.g. Arhitectură navală, Inginerie electrică, Calculatoare și tehnologia 

informației), există o cerere crescută de absolvenți de studii de master pentru angajare imediată, cu 

salarii foarte atractive, în defavoarea studiilor doctorale.  
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I. ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE.  STATISTICI DESCRIPTIVE 

Tabelul I.1. Conducătorii de doctorat la începutul anului universitar (1 octombrie) 

Nr. crt. Conducător de doctorat 2013 2015 2016 

Titulari Asoc. Titulari Asoc. Titulari Asoc. 

1. Prof. dr. Ioana Nicolae   - - - - - 

2. Prof. dr. Milea Doinița          

3. Prof. dr. Antofi Simona          

4. Prof. dr. Croitoru Elena        

5. Prof. dr. Praisler Michaela          

6. Prof. dr. Crihană Alina         

7. Prof. dr. Ifrim Mihaela         

8. Prof. dr. Șarpe Daniela Ancuța          

9. Niculescu Niculae       

10. Prof. dr. Vagu Paraschiv    -  - 

11. Prof. dr. Cândea Ionel       

12. Prof. dr. Lupașcu Silviu Dan         

13. Prof. dr. Luca Cristian         

14. Prof. dr. Ardeleanu Constantin         

15. Prof. dr. Neagu Mariana        
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15. Prof. dr. Andrei Carmen        

16. Conf. dr. Enache George        

Total 6 3 9 3 12 3 

 

 

Tabelul I.2. Cadrele didactice care au dobândit calitatea de conducător de doctorat după obținerea atestatului de abilitare 

 

Nr. 

crt. 

Conducător de doctorat Domeniul de 

studii 

universitare de 

doctorat 

Anul obținerii 

atestatului de 

abilitare 

Ordinul de 

acordare a calității 

de conducător de 

doctorat 

1.  Prof. dr. Lupașcu Silviu 

Dan 

Istorie 2013 5633/MD/11.12.2013 

2. Prof. dr. Luca Cristian Istorie 2014 378/15.07.2014 

3. Prof. dr. Ardeleanu 

Constantin 

Istorie 2014 623/06.11.2014 

4. Prof. dr. Crihană Alina Filologie 2014 623/06.11.2014 

5. Prof. dr. Ifrim Nicoleta Filologie 2014 623/06.11.2014 

6. Prof. dr. Micu Adrian Marketing 2014 623/06.11.2014 

7. Prof. dr. Neagu Mariana Filologie 2015 5376/29.09.2015 

8. Conf. dr. Enache George Istorie 2015 5917/04.12.2015 

9. Prof. dr. Andrei Carmen Filologie 2016 3301/02.03.2016 
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Tabelul I.3. Cadrele didactice în curs de abilitare 

Nr. 

crt. 

Candidat Domeniul de studii 

universitare de 

doctorat 

Stadiul abilitării 

1.  Prof. dr. Ganea Elena - Alina Filologie A susținut tpublic 

teza de abilitare pe 

data de 17.05.2016 

2. Prof. dr. Scripnic gabriela - Olimpia Filologie A susținut tpublic 

teza de abilitare pe 

data de 17.05.2016 

3.  Cercet. Simionescu  Mihaela Economie A susținut public 

teza de abilitare pe 

data de 15.03.2016 
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II. EVALUAREA INTERNĂ A CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ȘI POSTDOCTORAT 

Nr.crt. Categoria 
indicatorului 

Indicatorul Rezultatele obținute 

1 Evaluarea ofertei 
educaționale a școlii 
doctorale:  
 

Misiune și obiective Misiunea Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane este realizarea și dezvoltarea activității de 
formare a tinerilor cercetători și specialiști, pe baza unui stagiu de cercetare științifică 
aprofundată în domeniile științifice acreditate în cadrul instituției, pentru dezvoltarea resursei 
umane necesare progresului societății.  

Obiectivele Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane sunt: 

 • Valorificarea resurselor umane și a infrastructurii de cercetare, inovare și dezvoltare ale 

instituției pentru formarea de noi resurse umane înalt calificate;  

• Consolidarea domeniilor de studii universitare de doctorat deja acreditate și promovarea de 

direcții noi, în scopul diversificării domeniilor acreditate ținând cont de resursele instituției și 

cerințele societății; 

• Creșterea continuă a impactului științific al studiilor și rezultatelor stagiilor doctorale  / 

postdoctorale;  

• Stimularea studiilor universitare de doctorat prin dezvoltarea bazei materiale și a resurselor 

umane, precum și prin promovarea interdisciplinarității. 
Planuri de învățământ Se întocmesc și sunt aprobate anual 

State de funcții Se întocmesc și sunt aprobate anual 

Programe analitice Se întocmesc și sunt aprobate anual.  
Orare Se întocmesc și sunt aprobate anual.  

2 Curriculum și 
calificări 
 

Curriculum: mod de aprobare Se aprobă în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) 
Cursuri Cursurile privind disciplinele generale și cele specifice se organizează în măsura în care 

există cerere suficientă din partea doctoranzilor. 
 
 



8 

  
Credite Sistemul de credite a fost aprobat în Consiliul de Administrație al universității și se va aplica 

din anul universitar 2016-2017, pe baza Hotărârii CSUD nr. 1/19.01.2016.  
Ore alocate diverselor activităţi Orele sunt alocate conform sistemului general de  credite transferabile (ECTS) menționate în 

Hotărârea CSUD nr. 1/19.01.2016 

3 Publicarea pe site-ul 
școlii doctorale a 
UDJG a:   

 

Rezumatelor tezelor de doctorat  Rezumatele sunt afișate atât pe pagina studiilor doctorale, 
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-publice-teze-doctorat/916-sustineri-teze-
doctorat-2016  
cât și în cadrul ARTHRA Digital Repository, care este o arhivă instituțională a UDJG 

http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2591  
Rezumate teze de doctorat: 
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593  
Teze de doctorat pot fi afișate la adresa: 
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2594  

Rezumatelor rapoartelor de 
cercetare ale post-
doctoranzilor 

Rezumatele rapoartelor de cercetare ale post-doctoranzilor sunt afișate pe paginile web ale 
proiectelor care au finanțat activitatea acestora. De exemplu,  
http://www.tsocm.pub.ro/PERFORM/  
http://www.posdru.ugal.ro/topacademic/  
http://www.posdru.ugal.ro/eficient/  
http://www.posdru.ugal.ro/  

Rezumatelor rezultatelor 
cercetării doctoranzilor și 
postdoctoranzilor (articole, 
brevete, participări la conferinţe) 

Rezumatele rezultatelor cercetării doctoranzilor și postdoctoranzilor sunt afișate pe paginile 
web ale conferințelor. Un exemplu este pagina web a Conferinței Școlii Doctorale din UDJG, 
organizată anual, e.g. 
http://www.cssd-udjg.ugal.ro/  
Bibioteca UDJG, prin ARTHRA Digital Repository, ofera posibilitatea publicării pe site-ul UDJG 
a rezumatelor rezultatelor cercetării doctoranzilor și postdoctoranzilor (articole,  participări la 
conferinţe)   
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2592  

4    

Accesul la baze de date 
internaţionale şi biblioteci online 

Membrii UDJG, inclusiv studenții doctoranzi și cercetatorii postdoctoranzi, au acces la 
resursele de mai jos, prin Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare şi 
Bibliotecilor Centrale Universitare din România, “Anelis Plus”. 
http://www.e-nformation.ro/resurse-2015  

Cambridge Journals 

Oxford Journals  
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Scopus, Elsevier 

SpringerLink Journals, Springer  

Journal Citation Reports, Thomson Reuters  

Granturi obţinute pentru studiile 
doctorale / postdoctorale.  

Proiect POSDRU/159/1.5/S/138963 – Performanță sustenabilă în cercetarea doctorala și 
post doctorală (PERFORM) 
http://www.tsocm.pub.ro/PERFORM/  
Proiect POSDRU/107/1.5/S/76822 - Calitatea și continuitatea formării în cadrul ciclului de 
studii doctorale - TOP ACADEMIC 

http://www.posdru.ugal.ro/topacademic/  

Proiect  POSDRU/88/1.5/S/61445 - Eficientizarea  activității studenților din cadrul ciclului 
de studii doctorale-EFICIENT 

http://www.posdru.ugal.ro/eficient/  

Proiect POSDRU – 6/1.5/S/15 - Sistem de Management al Burselor Acordate Doctoranzilor- 
6853 SIMBAD 

http://www.posdru.ugal.ro/ 

5 Capacitatea de a 
susține învățarea în 
cadrul școlii 
doctorale 

Unităţi disponibile în 
biblioteca instituţiei (cărţi, 
reviste, material audiovideo, 
planuri/schiţe/ proiecte etc.) 

Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați pune la dispoziția utilizatorilor săi 

următoarele categorii de baze de date online: 

 Baze de date abonate 

 Baze de date free trial 

 Baze de date cu acces deschis 

 Depozite digitale instituționale 

 Biblioteci digitale 

  

Dotarea laboratoarelor pentru 
predare şi cercetare; clasa 
dotărilor (echipamente/ 
biblioteci de înaltă  
performanţă  pentru domeniul 

Echipamentele din dotarea laboratoarelor pentru predare și cercetare. Documente relevante 
sunt atașate la acest document în folderul “Echipamente”.  

 

Biblioteca UDJG este de înaltă  performanţă, asigurând accesul la baze de date on-line pentru 
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respectiv, echipamente/ 
biblioteci de clasă  medie 
etc.); gradul de utilizare a 
echipamentelor/ bibliotecilor 

toate domeniile Școlii Doctorale de Inginerie, după cum a fost menționat mai sus.  

Există biblioteci de clasă medie în cadrul tuturor facultăților de care aparțin conducătorii de 
doctorat, respectiv coordonatorii de postdoctoranzi. 

Salarizarea personalului 
didactic 

Salarizarea personalului didactic are loc conform statelor de funcții  
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III. CENTRALIZATOARE GENERALE 

III.1 Sinopsis: rezultatele conducătorilor de doctorat din domeniile: filologie (română, engleză), istorie,  
economie, management 

 
Nr. 

crt. 

Categoria indicatorului Indicatorul Română Engleză Istorie Economie Management Total Indicator/ 
conducători 

doctorat 

1 Număr de doctorate 1.1. Numărul total de doctorate 

îndrumate 

49 40 32 108 82 311 17,27 

1.2. Numărul total de doctorate 

finalizate 

28 15 9 48 49 149 8.27 

1.3. Numărul de doctorate îndrumate 

în ultimii 5 ani calendaristici 

37 34 26 73 30 200 11,11 

1.4. Numărul de doctorate finalizate 

în ultimii 5 ani calendaristici 

21 12 9 22 16 80 4,44 

1.5. Numărul doctoratelor în 

cotutelă, aflate în desfăşurare, din 

care: 

- - - - - - - 

- doctoranzi în cotutelă 

internațională 

- - - - - - - 

- doctoranzi în cotutelă 

națională 

- - - - - - - 

1.6. Numărul doctoratelor în cotutelă 

finalizate în ultimii 5 ani 

calendaristici, din care: 

1 - - - - 1 0,05 
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- doctoranzi în cotutelă 

internațională 

1 - - - - 1 0,05 

- doctoranzi în cotutelă 

națională 

- - - - - - - 

1.7. Numărul studenţilor-doctoranzi 

înmatriculaţi la programe de 

studii/cercetări doctorale ale unor 

instituţii de învăţământ superior din 

străinătate, pe o perioadă de cel puţin 

3 luni (proiecte doctorale, proiecte 

cercetare, ERASMUS și alte forme 

de finanțare a stagiilor) 

- 8 - 1 - 9 0,5 

1.8. Numărul studenților-doctoranzi 

implicați în proiecte de cercetare 

internaționale 

- 10 - 3 - 13 0,72 

1.9. Numărul studenților-doctoranzi 

implicați în proiecte de cercetare 

naționale 

18  - - - 18 1 

1.10. Numărul studenţilor-doctoranzi 

cetăţeni ai altor state 

2 7 5 2 - 16 0,88 

2 Participarea la evenimente 

științifice (conferințe, 

simpozioane etc.) din ultimii 

5 ani calendaristici. Se vor 

specifica separat şi 

comunicările  în care sunt 

incluşi doctoranzi sau post 

2.1. Internaționale 85 41 (dintre 

care 2 drd 

coautor) 

72 30 2 228 12,66 

2.2. Naționale 28 5 40 4 - 77 4,27 
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doctoranzi 

3 Numărul de publicații din 

ultimii 5 ani calendaristici. 

Se vor specifica separat şi 

lucrările în care sunt incluşi 

doctoranzi sau post 

doctoranzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de citări 

3.1. Reviste ISI, din care:        

- ISI zona roșie - - - - - - - 

- ISI zona galbenă - - - - - - - 

- ISI zona albă 7 1 8 5 - 21 1,16 

3.2. Volume indexate ISI 23 2 (cu drd 

coautor) 

6 9 2 42 2,33 

3.3. Reviste indexate BDI 

 

 

 

62 

 

 

 

17 (dintre 

care 3 drd 

coautori) 

 

 

52 12 - 143 

 

 

 

7,94 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.4. Număr de citări 

 

 

 

 

 

32 

    

 
 

32 

 
 
 
 

2.77 

4 Brevete, produse, tehnologii 

sau servicii noi, cu impact 

economic demonstrabil, 

inclusiv proiecte de 

elaborare, implementare 

şi/sau evaluare de politici 

publice. Se va specifica 

separat şi modul cum au fost 

4.1. Numărul de brevete - - - - - - - 

4.2. Numărul de produse sau servicii 

noi 

- - - - - - - 

4.3. Numărul de proiecte 

internaționale de cercetare 

- 4 4 5 - 9 0,72 
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incluşi doctoranzi sau post 

doctoranzi 

coordonate (ca director, ca 

responsabil instituțional sau ca 

membru în echipă) 

membru 

4.4. Numărul de proiecte naționale 

de cercetare coordonate (ca director, 

ca responsabil instituțional sau ca 

membru în echipă) 

 

Naționale 

Internaționale 

 

Naționale 

Internaționale 

5  

 

 

2 

director 

 

3 

membru 

- 2 

 

 

1  

Director 

 

1 

(membru) 

3 - 10 0,55 

5 Recunoaștere națională și 

internațională 

5.1. Premii şi distincţii 

(DHC, Best paper award, recognized 

reviewer) 

Participarea ca evaluator la proiecte 

de cercetare 

Participarea ca revizor la jurnale 

cotate ISI şi la volumele 

conferinţelor indexate ISI 

5 1 6 

4 

 

2 

- - 18 1 
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6 Implicarea socială și 

culturală a conducătorului 

de doctorat 

 

6.1. Implicarea în proiecte ale 

comunităţii 

- 7 5 5 

1 coord 

4 membri 

- 17 0,94 
 

6.2. Evenimente culturale organizate 32 2 18 - - 52 3 

6.3. Colaborări cu organizaţii non-

profit 

- - 2 - - 2 0,11 

7 Implicarea în activitatea 

administrativă a IOSUD 

 

 

 

 

 

 

7.1. Director CSUD - - - - - - - 

7.2. Director SD - 1 - - - 1 0,05 

7.3. Membru CSUD - 1 - - - 1 0,05 

7.4. Membru CSD 1 1 1 1 - 4 0,22 

7.5. Membru în comisii de îndrumare 5 12 5 1 - 23 1,27 

7.6 Coordonator de domeniu 1 - 1 1 - 3 0,16 

7.7 Membru în comisii de lucru ale 

IOSUD 

1 - 1 1 - 3 0,16 

7.8. Membru în comisii de 

organizare/științifice ale 

evenimentelor științifice ale IOSUD 

(ex. Conferința Ştiințifică a Şcolilor 

Doctorale) 

4 9 3 4 - 20 1,11 

8 Implicarea în structuri 

naționale care sunt 

relaționate cu activitatea de 

doctorat (ARACIS, 

 2 4 3 1 - 10 0,55 



16 

CNATDCU etc.) 

9 Relaţia cu absolvenţii 

privind inserţia profesională 

pe piaţa muncii 

9.1. Numărul de absolvenţi care erau 

angajati la 12 luni după confirmarea 

titlului de doctor 

28 14 5 15 - 62 3,44 
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III.2 Sinopsis: Rezultatele doctoranzilor SDSSU 
 

Nr.crt. Categoria indicatorului Indicatorul Filologie Istorie Economie -
management 

Total  
Română Engleză   

1 Rezultatele activităţii de 
cercetare a doctorandului 

 

Număr de publicaţii în reviste ISI 
Număr de publicaţii în volume indexate ISI 
Număr de publicaţii în reviste indexate BDI 

- 
- 

28 

- 
6 

96 

- 
2 

10 

1 
35 
136 

1 
43 
270 

0,01 
0,48 
3,06 

 
Număr de comunicări  la conferinţe internaționale 159 97 36 101 393 4,46 

Număr de comunicări  la conferinţe naționale 61 39 29 32 161 1,82 
Recunoaşterea  rezultatelor: premii obţinute. 

Număr de citări (ISI și BDI) 
10 
- 

15 10 
- 

8 
34 

43 
34 

0,89 
0,38 

Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul 
universităţii: activități didactice 

Da/5 Da/24 Da/12 Da/19 60 0,68 

Participarea la activităţi desfăşurate  în cadrul 
universităţii: activităţi de organizare a manifestărilor 

ştiinţifice 

18 29 14 7 68 0,77 

Respectarea eticii ştiinţifice, profesionale şi 
universitare: da / nu  (dacă e cazul, se va specifica 

modul de încălcare a eticii) 

Da/18 Da/24 Da/20 Da/26 88 Da/1 

2 Evaluarea continuă a activităţii 
doctorandului efectuată de către 

conducătorul de doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate lunară aprobate de 
către conducătorul de doctorat, directorul de 
departament și directorul școlii doctorale, pe 

parcursul anului evaluat 

144 192 20 282 638 7,25 

Numărul rapoartelor științifice planificate pentru 
susținere pe parcursul anului evaluat 

21 29 22 72 144 1,63 

Numărul rapoartelor științifice/de cercetare susținute 
pe parcursul anului evaluat și aprobate de către 

conducătorul de doctorat și de membrii comisiei de 
îndrumare 

14 29 19 70 132 1,5 

Aprobarea raportului anual de activitate  de către 
conducătorul de doctorat şi de  membrii comisiei de 

îndrumare 

Da/18 Da/24 Da/20 Da/26 88 Da/1 

Aprobarea raportului anual de activitate  de către 
directorul școlii doctorale 

Da/18 Da/24 Da/20 Da/26 88 Da/1 

3 Participare în echipele  18 14 4 18 54 0,61 
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proiectelor de cercetare-
dezvoltare. 
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III.3 Sinopsis: rezultatele postdoctoranzilor  
CPD în cadrul proiectului PERFORM (2014-2015) 

 
Nr.crt. Categoria indicatorului Indicatorul Rezultate 

obținute 
Indicator/postdoc 

1 Rezultatele activităţii de cercetare a 
doctorandului 

 

Număr de publicaţii în reviste ISI 
Număr de publicaţii în volume indexate ISI 
Număr de publicaţii în reviste indexate BDI 

0 
5 
24 

0 
1,25 

6 
Număr de comunicări  la conferinţe internaționale 33 8,25 

Număr de comunicări  la conferinţe naționale 7 1,75 
Recunoaşterea  rezultatelor: premii obţinute 

Număr de citări (ISI și BDI) 
7 1,75 

Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul universităţii: activități 
didactice 

2 0,5 

Participarea la activităţi desfăşurate  în cadrul universităţii: activităţi de 
organizare a manifestărilor ştiinţifice 

6 1,5 

Respectarea eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare: da / nu  (dacă e 
cazul, se va specifica modul de încălcare a eticii) 

Da/4 1 

2 Evaluarea continuă a activităţii 
doctorandului efectuată de către 

conducătorul de doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate lunară aprobate de către conducătorul de 
doctorat, directorul de departament și directorul școlii doctorale, pe 

parcursul anului evaluat 

74 1,85 

Numărul rapoartelor științifice planificate pentru susținere pe parcursul 
anului evaluat 

11 2,75 

Numărul rapoartelor științifice/de cercetare susținute pe parcursul anului 
evaluat și aprobate de către conducătorul de doctorat și de membrii 

comisiei de îndrumare 

11 2,75 

Aprobarea raportului anual de activitate  de către conducătorul de doctorat 
şi de  membrii comisiei de îndrumare 

8 2 

Aprobarea raportului anual de activitate  de către directorul școlii doctorale nu nu 
3 Participare în echipele proiectelor de 

cercetare-dezvoltare 
 5 1,25 
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IV. CENTRALIZATOARE PE (SUB)DOMENII 

 

IV.1  DOMENIUL FILOLOGIE 

IV.1.1 Evaluarea conducătorilor de doctorat. Domeniul filologie - română 

 

Nr.crt. Categoria indicatorului Indicatorul Rezultate 

obținute 

Indicator/ 

conducător 
doctorat 

1 Număr de doctorate Numărul total de doctorate îndrumate 49 9,8 

Numărul total de doctorate finalizate 28 5,6 

Numărul de doctorate îndrumate în ultimii 5 ani calendaristici 37 7,4 

Numărul de doctorate finalizate în ultimii 5 ani calendaristici 21 4,2 

Numărul doctoratelor în cotutelă, aflate în desfăşurare, din care: - - 

- doctoranzi în cotutelă internațională - - 

- doctoranzi în cotutelă națională   

Numărul doctoratelor în cotutelă 
finalizate în ultimii 5 ani calendaristici, din care: 

1 0,2 

- doctoranzi în cotutelă internațională 1 0,2 

- doctoranzi în cotutelă națională   

Numărul studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la programe de 
studii/cercetări doctorale ale unor instituţii de învăţământ superior 

din străinătate, pe o perioadă de cel puţin 3 luni (proiecte doctorale, 
proiecte cercetare, ERASMUS și alte forme de finanțare a stagiilor) 

- - 
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Numărul studenților-doctoranzi implicați în proiecte de cercetare 
internaționale 

- - 

Numărul studenților-doctoranzi implicați în proiecte de cercetare 
naționale 

18 3,6 

Numărul studenţilor-doctoranzi cetăţeni ai altor state 2 0,4 

2 Participarea la evenimente științifice (conferințe, 
simpozioane etc.) din ultimii 5 ani calendaristici. Se 

vor specifica separat şi comunicările  în care sunt 
incluşi doctoranzi sau post doctoranzi 

Internaționale 85 
 

17 

Naționale 28 

 
 

5,6 

3 Numărul de publicații din ultimii 5 ani calendaristici. 
Se vor specifica separat şi lucrările în care sunt 

incluşi doctoranzi sau post doctoranzi 
Număr de citări 

Reviste ISI, din care:   

- ISI zona roșie - - 

- ISI zona galbenă - - 

- ISI zona albă 7 1,4 

Volume indexate ISI 23 4,6 

Reviste indexate BDI 
 

62 12,4 

4 Brevete, produse, tehnologii sau servicii noi, cu 
impact economic demonstrabil, inclusiv proiecte de 
elaborare, implementare şi/sau evaluare de politici 

publice. Se va specifica separat şi modul cum au fost 
incluşi doctoranzi sau post doctoranzi 

Numărul de brevete - - 

Numărul de produse sau servicii noi - - 

Numărul de proiecte internaționale de cercetare coordonate (ca 
director, ca responsabil instituțional sau ca membru în echipă) 

- - 

Numărul de proiecte naționale de cercetare coordonate (ca director, 
ca responsabil instituțional sau ca membru în echipă) 

 
Naționale 

Internaționale 
 
 

5 - 

director 

3- 

membru 

1,6 
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5 Recunoaștere națională și internațională Premii şi distincţii 
(DHC, Best paper award, recognized reviewer) 

Participarea ca evaluator la proiecte de cercetare 
Participarea ca revizor la jurnale cotate ISI şi la volumele 

conferinţelor indexate ISI 

5 1 

6 Implicarea socială și culturală a conducătorului de 
doctorat 

Implicarea în proiecte ale comunităţii - - 

Evenimente culturale organizate 32 6,4 

Colaborări cu organizaţii non-profit -  

7 Implicarea în activitatea administrativă a IOSUD 
 
 
 
 
 
 

Director CSUD -  

Director SD   

Membru CSUD   

Membru CSD 1 0,2 

Membru în comisii de îndrumare 5 1 

Coordonator de domeniu 1 0,2 

Membru în comisii de lucru ale IOSUD 1 0,2 

Membru în comisii de organizare/științifice ale evenimentelor 
științifice ale IOSUD (ex. Conferința Ştiințifică a Şcolilor Doctorale) 

4 0,8 

8 Implicarea în structuri naționale care sunt relaționate 
cu activitatea de doctorat (ARACIS, CNATDCU 

etc.) 

 2 0,4 

9 Relaţia cu absolvenţii privind inserţia profesională pe 
piaţa muncii 

Numărul de absolvenţi care s-au angajat la 12 luni după confirmarea 
titlului de doctor 

28 5,6 
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IV.1.2 Evaluarea doctoranzilor. Domeniul  filologie - română 

Nr.crt. Categoria indicatorului Indicatorul Rezultate 
 obținute 

Indicator/ 
doctorand 

1 Rezultatele activităţii de cercetare a 
doctorandului 
 

Număr de publicaţii în reviste ISI  
 Număr de publicaţii în volume indexate ISI 
Număr de publicaţii în reviste indexate BDI 

 
 
28 

 
 
1,55 

Număr de comunicări  la conferinţe internaționale 159 8,83 
Număr de comunicări  la conferinţe naționale 61 3,38 
Recunoaşterea  rezultatelor: premii obţinute. 
Număr de citări (ISI și BDI) 

10 0,55 

Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul universităţii: activități didactice 5 0,27 
Participarea la activităţi desfăşurate  în cadrul universităţii: activităţi de 
organizare a manifestărilor ştiinţifice 

18 1 

Respectarea eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare: da / nu  (dacă e cazul, 
se va specifica modul de încălcare a eticii) 

18 1 

2 Evaluarea continuă a activităţii doctorandului 
efectuată de către conducătorul de doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate lunară aprobate de către conducătorul de 
doctorat, directorul de departament și directorul școlii doctorale, pe parcursul 
anului evaluat 

8x18 - 
144 

8 

Numărul rapoartelor științifice planificate pentru susținere pe parcursul anului 
evaluat 

3x7 - 21 1,16 

Numărul rapoartelor științifice/de cercetare susținute pe parcursul anului 
evaluat și aprobate de către conducătorul de doctorat și de membrii comisiei de 
îndrumare 

2x7 - 14 0,77 

Aprobarea raportului anual de activitate  de către conducătorul de doctorat şi de  
membrii comisiei de îndrumare 

18 1 

Aprobarea raportului anual de activitate  de către directorul școlii doctorale  18 1 
3 Participare în echipele proiectelor de 

cercetare-dezvoltare. 
 18 1 
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IV.1.3 Evaluarea conducătorilor de doctorat. Domeniul filologie - engleză 

Nr.crt. Categoria indicatorului Indicatorul Rezultate 
obținute 

Indicator/conducător  
 doctorat 

1 Număr de doctorate 1.5. Numărul total de doctorate îndrumate 40 13,33 
1.6. Numărul total de doctorate finalizate 15 5 
1.7. Numărul de doctorate îndrumate în ultimii 5 ani 

calendaristici 
34 11,33 

1.8. Numărul de doctorate finalizate în ultimii 5 ani 
calendaristici 

12 4 

1.5. Numărul doctoratelor în cotutelă, aflate în desfăşurare, 
din care: 

- - 

- doctoranzi în cotutelă internațională - - 
- doctoranzi în cotutelă națională - - 
1.6. Numărul doctoratelor în cotutelă finalizate în ultimii 5 
ani calendaristici, din care: 

- - 

- doctoranzi în cotutelă internațională - - 
- doctoranzi în cotutelă națională - - 
1.7. Numărul studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la 
programe de studii/cercetări doctorale ale unor instituţii de 
învăţământ superior din străinătate, pe o perioadă de cel 
puţin 3 luni (proiecte doctorale, proiecte cercetare, 
ERASMUS și alte forme de finanțare a stagiilor) 

8 2,66 

1.8. Numărul studenților-doctoranzi implicați în proiecte de 
cercetare internaționale 

10 3,33 

1.9. Numărul studenților-doctoranzi implicați în proiecte de 
cercetare naționale 

- - 

1.10. Numărul studenţilor-doctoranzi cetăţeni ai altor state 7 2,33 
2 Participarea la evenimente științifice (conferințe, 

simpozioane etc.) din ultimii 5 ani calendaristici. 
Se vor specifica separat şi comunicările  în care 
sunt incluşi doctoranzi sau post doctoranzi 

2.1. Internaționale  42 (dintre 
care: 5 cu 
doctorand 
coautor) 

14 

2.2. Naționale  3 1 
3 Numărul de publicații din ultimii 5 ani 

calendaristici. Se vor specifica separat şi lucrările 
în care sunt incluşi doctoranzi sau post doctoranzi 

3.1. Reviste ISI, din care: - - 
- ISI zona roșie - - 
- ISI zona galbenă - - 
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Număr de citări - ISI zona albă 1 0,33 
3.2. Volume indexate ISI 2  (cu 

doctorand 
coautor) 

0,66 

3.3. Reviste indexate BDI 
 
 
3.4. Număr de citări 

17 (dintre 
care: 1 cu 
doctorand 
coautor) 
 
 
32 

5,66 
 
 
 
10,66 

4 Brevete, produse, tehnologii sau servicii noi, cu 
impact economic demonstrabil, inclusiv proiecte 
de elaborare, implementare şi/sau evaluare de 
politici publice. Se va specifica separat şi modul 
cum au fost incluşi doctoranzi sau post doctoranzi 

4.1. Numărul de brevete - - 
4.2. Numărul de produse sau servicii noi - - 
4.3. Numărul de proiecte internaționale de cercetare 
coordonate (ca director, ca responsabil instituțional sau ca 
membru în echipă) 

4 1,33 

4.4. Numărul de proiecte naționale de cercetare coordonate 
(ca director, ca responsabil instituțional sau ca membru în 
echipă) 
 
Naționale 
Internaționale 
 
Naționale 
Internaționale 

- - 

5 Recunoaștere națională și internațională 5.1. Premii şi distincţii 
(DHC, Best paper award, recognized reviewer) 
Participarea ca evaluator la proiecte de cercetare 
Participarea ca revizor la jurnale cotate ISI şi la volumele 
conferinţelor indexate ISI 

1 0,33 

6 Implicarea socială și culturală a conducătorului de 
doctorat 

6.1. Implicarea în proiecte ale comunităţii 7 2,33 

  -  

6.2. Evenimente culturale organizate 2 0,66 
6.3. Colaborări cu organizaţii non-profit - - 

7 Implicarea în activitatea administrativă a IOSUD 
 

7.1. Director CSUD - - 
7.2. Director SD 1 0,33 
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7.3. Membru CSUD 1 0,33 
7.4. Membru CSD 1 0,33 
7.5. Membru în comisii de îndrumare 12 4 
7.6 Coordonator de domeniu - - 
7.7 Membru în comisii de lucru ale IOSUD - - 
7.8. Membru în comisii de organizare/științifice ale 
evenimentelor științifice ale IOSUD (ex. Conferința 
Ştiințifică a Şcolilor Doctorale) 

9 3 

8 Implicarea în structuri naționale care sunt 
relaționate cu activitatea de doctorat (ARACIS, 
CNATDCU etc.) 

 4 1,33 

9 Relaţia cu absolvenţii privind inserţia profesională 
pe piaţa muncii 

9.1. Numărul de absolvenţi care erau angajati la 12 luni 
după confirmarea titlului de doctor 

14 4,66 
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IV.1.4 Evaluarea doctoranzilor. Domeniul  filologie – engleză 

 

Nr.crt. Categoria indicatorului Indicatorul   
Engleza Indicator/doctorand 

1 Rezultatele activităţii de cercetare a 
doctorandului 
 

Număr de publicaţii în reviste ISI  
 Număr de publicaţii în volume indexate ISI 
Număr de publicaţii în reviste indexate BDI 

- 
6 
96 

- 
0,25 
4 

Număr de comunicări  la conferinţe internaționale 97 4,04 
Număr de comunicări  la conferinţe naționale 39 1,62 
Recunoaşterea  rezultatelor: premii obţinute. 
Număr de citări (ISI și BDI) 

15 0,62 

Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul universităţii: activități 
didactice 

Da/24 Da /1 

Participarea la activităţi desfăşurate  în cadrul universităţii: activităţi de 
organizare a manifestărilor ştiinţifice 

29 1,20 

Respectarea eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare: da / nu  (dacă e 
cazul, se va specifica modul de încălcare a eticii) 

Da/24 Da/1 

2 Evaluarea continuă a activităţii 
doctorandului efectuată de către 
conducătorul de doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate lunară aprobate de către conducătorul 
de doctorat, directorul de departament și directorul școlii doctorale, pe 
parcursul anului evaluat 

192 8 

Numărul rapoartelor științifice planificate pentru susținere pe parcursul 
anului evaluat 

29 1,20 

Numărul rapoartelor științifice/de cercetare susținute pe parcursul anului 
evaluat și aprobate de către conducătorul de doctorat și de membrii 
comisiei de îndrumare 

29 1,20 

Aprobarea raportului anual de activitate  de către conducătorul de 
doctorat şi de  membrii comisiei de îndrumare 

Da/24 Da/1 

Aprobarea raportului anual de activitate  de către directorul școlii 
doctorale  

Da/24 Da/1 

3 Participare în echipele proiectelor de 
cercetare-dezvoltare. 

 14 0,58 
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IV.2  DOMENIUL ISTORIE 

IV.2.1 Evaluarea conducătorilor de doctorat. Domeniul  istorie 

Nr.crt. Categoria indicatorului Indicatorul Rezultate 

 obținute 

Indicator/conducător  

doctorat 

1 Număr de doctorate Numărul total de doctorate îndrumate 32 6,4 

Numărul total de doctorate finalizate 9 1,8 

Numărul de doctorate îndrumate în ultimii 5 ani 
calendaristici 

26 5,2 

Numărul de doctorate finalizate în ultimii 5 ani 
calendaristici 

9 1,8 

Numărul doctoratelor în cotutelă, aflate în desfăşurare, 
din care: 

- - 

- doctoranzi în cotutelă internațională - - 

- doctoranzi în cotutelă națională - - 

Numărul doctoratelor în cotutelă finalizate în ultimii 5 ani 
calendaristici, din care: 

- - 

- doctoranzi în cotutelă internațională - - 

- doctoranzi în cotutelă națională - - 

Numărul studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la programe 
de studii/cercetări doctorale ale unor instituţii de 
învăţământ superior din străinătate, pe o perioadă de cel 
puţin 3 luni (proiecte doctorale, proiecte cercetare, 
ERASMUS și alte forme de finanțare a stagiilor) 

- - 

Numărul studenților-doctoranzi implicați în proiecte de 
cercetare internaționale 

- - 

Numărul studenților-doctoranzi implicați în proiecte de 
cercetare naționale 

- - 

Numărul studenţilor-doctoranzi cetăţeni ai altor state 5 1 
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2 Participarea la evenimente științifice (conferințe, 
simpozioane etc.) din ultimii 5 ani calendaristici. 
Se vor specifica separat şi comunicările  în care 
sunt incluşi doctoranzi sau post doctoranzi 

Internaționale 72 
 

14,4 

Naționale 40 

 
 

8 

3 Numărul de publicații din ultimii 5 ani 
calendaristici. Se vor specifica separat şi lucrările 
în care sunt incluşi doctoranzi sau post doctoranzi 
Număr de citări 

Reviste ISI, din care:   

- ISI zona roșie   

- ISI zona galbenă   

- ISI zona albă 8 1,6 

Volume indexate ISI 6 1,2 

Reviste indexate BDI 
 

52 10,4 

4 Brevete, produse, tehnologii sau servicii noi, cu 
impact economic demonstrabil, inclusiv proiecte 
de elaborare, implementare şi/sau evaluare de 
politici publice. Se va specifica separat şi modul 
cum au fost incluşi doctoranzi sau post doctoranzi 

Numărul de brevete - - 

Numărul de produse sau servicii noi - - 

Numărul de proiecte internaționale de cercetare 
coordonate (ca director, ca responsabil instituțional sau ca 
membru în echipă) 

- - 

Numărul de proiecte naționale de cercetare coordonate (ca 
director, ca responsabil instituțional sau ca membru în 
echipă) 
 
Naționale 
Internaționale 
 
Naționale 
Internaționale 

4 – 

internaționale 

membru 

2 – naționale 

director 

1 – naționale 

membru 

1,4 
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5 Recunoaștere națională și internațională Premii şi distincţii 
(DHC, Best paper award, recognized reviewer) 
Participarea ca evaluator la proiecte de cercetare 
Participarea ca revizor la jurnale cotate ISI şi la volumele 
conferinţelor indexate ISI 

6 

 

4 

 

2                           

1,2 

 

0,8 

6 Implicarea socială și culturală a conducătorului de 
doctorat 

Implicarea în proiecte ale comunităţii  5 1 

Evenimente culturale organizate 18 3,6 

Colaborări cu organizaţii non-profit 2 0,4 

7 Implicarea în activitatea administrativă a IOSUD 
 
 
 
 
 
 

Director CSUD - - 

Director SD - - 

Membru CSUD - - 

Membru CSD 1 0,2 

Membru în comisii de îndrumare 5 1 

Coordonator de domeniu 1 0,2 

Membru în comisii de lucru ale IOSUD 1 0,2 

Membru în comisii de organizare/științifice ale 
evenimentelor științifice ale IOSUD (ex. Conferința 
Ştiințifică a Şcolilor Doctorale) 

3 0,6 

8 Implicarea în structuri naționale care sunt 
relaționate cu activitatea de doctorat (ARACIS, 
CNATDCU etc.) 

 3 0,6 
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9 Relaţia cu absolvenţii privind inserţia 
profesională pe piaţa muncii 

Numărul de absolvenţi care s-au angajat la 12 luni după 
confirmarea titlului de doctor 

5 1 
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IV.2.2 Evaluarea doctoranzilor. Domeniul  istorie 

Nr.crt. Categoria indicatorului Indicatorul Rezultate 
 obținute 

Indicator/ 
doctorand 

1 Rezultatele activităţii de cercetare a 
doctorandului 
 

Număr de publicaţii în reviste ISI  
 Număr de publicaţii în volume indexate ISI 
Număr de publicaţii în reviste indexate BDI 

 
2 
10 

 
0,1 
0,5 

Număr de comunicări  la conferinţe internaționale 36 1,8 
Număr de comunicări  la conferinţe naționale 29 1,45 
Recunoaşterea  rezultatelor: premii obţinute. 
Număr de citări (ISI și BDI) 

10 0,5 

Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul universităţii: activități didactice Da/ 12 Da/0,6 
Participarea la activităţi desfăşurate  în cadrul universităţii: activităţi de 
organizare a manifestărilor ştiinţifice 

14 0,7 

Respectarea eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare: da / nu  (dacă e cazul, 
se va specifica modul de încălcare a eticii) 

Da/20 Da/1 

2 Evaluarea continuă a activităţii doctorandului 
efectuată de către conducătorul de doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate lunară aprobate de către conducătorul de 
doctorat, directorul de departament și directorul școlii doctorale, pe parcursul 
anului evaluat 

20 1 

Numărul rapoartelor științifice planificate pentru susținere pe parcursul anului 
evaluat 

22 1,1 

Numărul rapoartelor științifice/de cercetare susținute pe parcursul anului 
evaluat și aprobate de către conducătorul de doctorat și de membrii comisiei de 
îndrumare 

19 0,95 

Aprobarea raportului anual de activitate  de către conducătorul de doctorat şi de  
membrii comisiei de îndrumare 

Da/20 Da/1 

Aprobarea raportului anual de activitate  de către directorul școlii doctorale  Da/20 Da/1 
3 Participare în echipele proiectelor de 

cercetare-dezvoltare. 
 4 0,2 
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IV.3. DOMENIUL ECONOMIE + MANAGEMENT 

IV.3.1  Evaluarea conducătorilor de doctorat. Domeniul economie + management 

Nr.crt. Categoria indicatorului Indicatorul Rezultate 
obținute 

Indicator/conducător  
 doctorat 

1 Număr de doctorate 1.9. Numărul total de doctorate îndrumate 190 38 
1.10. Numărul total de doctorate finalizate 97 19,4 
1.11. Numărul de doctorate îndrumate în ultimii 5 ani 

calendaristici 
103 20,6 

1.12. Numărul de doctorate finalizate în ultimii 5 ani 
calendaristici 

38 7,6 

1.5. Numărul doctoratelor în cotutelă, aflate în desfăşurare, 
din care: 

- - 

- doctoranzi în cotutelă internațională - - 
- doctoranzi în cotutelă națională - - 
1.6. Numărul doctoratelor în cotutelă finalizate în ultimii 5 
ani calendaristici, din care: 

- - 

- doctoranzi în cotutelă internațională - - 
- doctoranzi în cotutelă națională - - 
1.7. Numărul studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la 
programe de studii/cercetări doctorale ale unor instituţii de 
învăţământ superior din străinătate, pe o perioadă de cel 
puţin 3 luni (proiecte doctorale, proiecte cercetare, 
ERASMUS și alte forme de finanțare a stagiilor) 

1 0,2 

1.8. Numărul studenților-doctoranzi implicați în proiecte de 
cercetare internaționale 

3 0,6 

1.9. Numărul studenților-doctoranzi implicați în proiecte de 
cercetare naționale 

- - 

1.10. Numărul studenţilor-doctoranzi cetăţeni ai altor state 2 0,4 
2 Participarea la evenimente științifice (conferințe, 

simpozioane etc.) din ultimii 5 ani calendaristici. Se 
vor specifica separat şi comunicările  în care sunt 
incluşi doctoranzi sau post doctoranzi 

2.1. Internaționale  30 
(24 cu 
drd.) 

6 

2.2. Naționale  4 
(3 cu drd) 

0,8 

3 Numărul de publicații din ultimii 5 ani 
calendaristici. Se vor specifica separat şi lucrările în 

3.1. Reviste ISI, din care: - - 
- ISI zona roșie - - 
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care sunt incluşi doctoranzi sau post doctoranzi 
Număr de citări 

- ISI zona galbenă - - 
- ISI zona albă 5 1 
3.2. Volume indexate ISI 11 

(9 cu drd) 
2,2 
(1,8) 

3.3. Reviste indexate BDI 
 
 
3.4. Număr de citări 

12  
(12 cu drd) 
 
18 

2,4 
(2,4) 
 
3,6 

4 Brevete, produse, tehnologii sau servicii noi, cu 
impact economic demonstrabil, inclusiv proiecte de 
elaborare, implementare şi/sau evaluare de politici 
publice. Se va specifica separat şi modul cum au 
fost incluşi doctoranzi sau post doctoranzi 

4.1. Numărul de brevete - - 
4.2. Numărul de produse sau servicii noi - - 
4.3. Numărul de proiecte internaționale de cercetare 
coordonate (ca director, ca responsabil instituțional sau ca 
membru în echipă) 

5 1 

4.4. Numărul de proiecte naționale de cercetare coordonate 
(ca director, ca responsabil instituțional sau ca membru în 
echipă) 
 
Naționale 
Internaționale 
 
Naționale 
Internaționale 

3 0,6 

5 Recunoaștere națională și internațională 5.1. Premii şi distincţii 
(DHC, Best paper award, recognized reviewer) 
Participarea ca evaluator la proiecte de cercetare 
Participarea ca revizor la jurnale cotate ISI şi la volumele 
conferinţelor indexate ISI 

- - 

6 Implicarea socială și culturală a conducătorului de 
doctorat 

6.1. Implicarea în proiecte ale comunităţii 5 1 

  

6.2. Evenimente culturale organizate - - 
6.3. Colaborări cu organizaţii non-profit - - 

7 Implicarea în activitatea administrativă a IOSUD 
 
 
 

7.1. Director CSUD - - 
7.2. Director SD - - 
7.3. Membru CSUD 1 0,2 
7.4. Membru CSD 1 0,2 
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7.5. Membru în comisii de îndrumare 1 0,2 
7.6 Coordonator de domeniu 1 0,2 
7.7 Membru în comisii de lucru ale IOSUD 1 0,2 
7.8. Membru în comisii de organizare/științifice ale 
evenimentelor științifice ale IOSUD (ex. Conferința 
Ştiințifică a Şcolilor Doctorale) 

4 0,8 

8 Implicarea în structuri naționale care sunt 
relaționate cu activitatea de doctorat (ARACIS, 
CNATDCU etc.) 

Membru ARACIS, CNADTCU 1 0,2 

9 Relaţia cu absolvenţii privind inserţia profesională 
pe piaţa muncii 

9.1. Numărul de absolvenţi care erau angajati la 12 luni după 
confirmarea titlului de doctor 

15 3 
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IV.3.2 Evaluarea doctoranzilor. Domeniul economie + management 

Nr.crt. Categoria indicatorului Indicatorul Rezultate 
 obținute 

Indicator/ 
doctorand 

1 Rezultatele activităţii de cercetare a 
doctorandului 
 

Număr de publicaţii în reviste ISI  
 Număr de publicaţii în volume indexate ISI 
Număr de publicaţii în reviste indexate BDI 

1 
35 
136 

0,03 
1,34 
5,23 

Număr de comunicări  la conferinţe internaționale 101 3,88 
Număr de comunicări  la conferinţe naționale 32 1,23 
Recunoaşterea  rezultatelor: premii obţinute. 
Număr de citări (ISI și BDI) 

8 
34 

0,30 
1,30 

Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul universităţii: activități didactice Da/19 Da/0,73 
Participarea la activităţi desfăşurate  în cadrul universităţii: activităţi de 
organizare a manifestărilor ştiinţifice 

Da/7 Da/0,26 

Respectarea eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare: da / nu  (dacă e cazul, 
se va specifica modul de încălcare a eticii) 

Da/26 Da/1 

2 Evaluarea continuă a activităţii doctorandului 
efectuată de către conducătorul de doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate lunară aprobate de către conducătorul de 
doctorat, directorul de departament și directorul școlii doctorale, pe parcursul 
anului evaluat 

282 10,84 

Numărul rapoartelor științifice planificate pentru susținere pe parcursul anului 
evaluat 

72 2,76 

Numărul rapoartelor științifice/de cercetare susținute pe parcursul anului evaluat 
și aprobate de către conducătorul de doctorat și de membrii comisiei de 
îndrumare 

70 2,69 

Aprobarea raportului anual de activitate  de către conducătorul de doctorat şi de  
membrii comisiei de îndrumare 

Da/26 Da/1 

Aprobarea raportului anual de activitate  de către directorul școlii doctorale  Da/26 Da/1 
3 Participare în echipele proiectelor de 

cercetare-dezvoltare. 
 18 0,69 
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IV.4. EVALUAREA POSTODOCTORANZILOR (DOMENIILE FILOLOGIE ŞI ECONOMIE) 

IV.4.1. Evaluarea postodoctoranzilor (domeniul filologie) 

 
Nr.crt. Categoria indicatorului Indicatorul Rezultate 

obținute 
Indicator/postdoc 

1 Rezultatele activităţii de cercetare a 
doctorandului 
 

Număr de publicaţii în reviste ISI  
Număr de publicaţii în volume indexate ISI 
Număr de publicaţii în reviste indexate BDI 

0 
2 
13 

0 
1 
6,5 

Număr de comunicări  la conferinţe internaționale 18 9 
Număr de comunicări  la conferinţe naționale 4 2 
Recunoaşterea  rezultatelor: premii obţinute 
Număr de citări (ISI și BDI) 

4 2 

Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul universităţii: activități 
didactice 

0 0 

Participarea la activităţi desfăşurate  în cadrul universităţii: activităţi de 
organizare a manifestărilor ştiinţifice 

5 2,5 

Respectarea eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare: da / nu  (dacă 
e cazul, se va specifica modul de încălcare a eticii) 

Da/2 Da/1 

D Evaluarea continuă a activităţii 
doctorandului efectuată de către 
conducătorul de doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate lunară aprobate de către conducătorul 
de doctorat, directorul de departament și directorul școlii doctorale, pe 
parcursul anului evaluat 

36 18 

Numărul rapoartelor științifice planificate pentru susținere pe parcursul 
anului evaluat 

5 2,5 

Numărul rapoartelor științifice/de cercetare susținute pe parcursul 
anului evaluat și aprobate de către conducătorul de doctorat și de 
membrii comisiei de îndrumare 

5 2,5 

Aprobarea raportului anual de activitate  de către conducătorul de 
doctorat şi de  membrii comisiei de îndrumare 

4 2 

Aprobarea raportului anual de activitate  de către directorul școlii 
doctorale  

4 2 

3 Participare în echipele proiectelor de 
cercetare-dezvoltare 

 3 1,5 
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IV.4.2. Evaluarea postodoctoranzilor (domeniul economie) 

 
Nr.crt. Categoria indicatorului Indicatorul Rezultate 

obținute 
Indicator/postdoc 

1 Rezultatele activităţii de cercetare a 
doctorandului 
 

Număr de publicaţii în reviste ISI  
Număr de publicaţii în volume indexate ISI 
Număr de publicaţii în reviste indexate BDI 

- 
3 
11 

- 
1,5 
5,5 

Număr de comunicări  la conferinţe internaționale 15 7,5 
Număr de comunicări  la conferinţe naționale 3 1,5 
Recunoaşterea  rezultatelor: premii obţinute 
Număr de citări (ISI și BDI) 

3 
13 

1,5 
6,5 

Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul universităţii: activități 
didactice 

2 1 

Participarea la activităţi desfăşurate  în cadrul universităţii: activităţi de 
organizare a manifestărilor ştiinţifice 

1 0,5 

Respectarea eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare: da / nu  (dacă 
e cazul, se va specifica modul de încălcare a eticii) 

Da/2 Da/1 

2 Evaluarea continuă a activităţii 
doctorandului efectuată de către 
conducătorul de doctorat 

Numărul rapoartelor de activitate lunară aprobate de către conducătorul 
de doctorat, directorul de departament și directorul școlii doctorale, pe 
parcursul anului evaluat 

38 19 

Numărul rapoartelor științifice planificate pentru susținere pe parcursul 
anului evaluat 

6 3 

Numărul rapoartelor științifice/de cercetare susținute pe parcursul 
anului evaluat și aprobate de către conducătorul de doctorat și de 
membrii comisiei de îndrumare 

6 3 

Aprobarea raportului anual de activitate  de către conducătorul de 
doctorat şi de  membrii comisiei de îndrumare 

DA/2 Da/1 

Aprobarea raportului anual de activitate  de către directorul școlii 
doctorale  

NU Nu 

3 Participare în echipele proiectelor de 
cercetare-dezvoltare 

 2 1 
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5. ANALIZA SWOT 
 

A. PUNCTE TARI 

 

1.  Existența unui cadru propice unei bune colaborări interne şi dezvoltarii de cercetări interdisciplinare ca urmare a existenței celor două şcolii doctorale 

pluridisciplinare: Şcoala Doctorală de Inginerie (SD-I) și Scoala Doctorală de Științe Socio-Umane (SD-SSU). 

2. Stimularea interdisciplinarității prin desfășurarea anuala a Conferinței Științifice a Școlilor Doctorale din Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați 

(CSSD-UDJG), internaționalizată începand cu anul 2015. 

3. Existența unei metodologii, proceduri și/sau ghiduri pentru desfăşurarea tuturor activităţilor doctorale şi pentru monitorizarea lunară și anuală a acestora.  

4. Existența unui cadru transparent (metodologie) de acces direct al fiecarui doctorand la fondurile din alocaţia bugetară, pentru achiziţii de materiale pentru 

cercetare, deplasări la conferinţe şi taxe de  publicare în reviste ştiinţifice. 

5. Buna proporție a comunicărilor la conferințe internaționale, în raport cu cele naționale. 

6. Bun nivel al indicatorului care vizează inserția profesională a absolvenților pe piața muncii (3,44/4,44 = 77,5%). 

 7.  Buna reprezentare a indicatorului privitor la comunicările prezentate la conferințe internaționale, în raport cu cele naționale. 

8. Creșterea numărului de conducători de doctorat în domeniul filologie prin abilitarea a două cadre didactice din cadrul Facultății de Litere, 

Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism: 

- Prof. univ. dr. Alina Crihană 

- Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim 

9. Creșterea numărului de conducători de doctorat în domeniul istorie prin abilitarea a patru cadre didactice din cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și 

Teologie, Departamentul de Istorie: 

- Prof. univ. dr. Cristian Luca  

- Prof. univ. dr. Silviu Dan Lupașcu 

- Prof. univ. dr. Constantin Ardeleanu 

- Conf. univ. dr. George Enache 

10. Creșterea numărului de conducători de doctorat în domeniul filologie prin abilitarea unui cadru didactic din cadrul Facultății de Litere, 

departamentul de engleză:                
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            - engleza (limba): prof. univ. dr. Mariana Neagu 

11. Creșterea numărului de conducători de doctorat în domeniul filologie și înființarea unui subdomeniu nou în cadrul domeniului filologie prin abilitarea a 

trei cadre didactice din cadrul Facultății de Litere, departamentul de limba și literatura franceză:  

- franceza  (limbă și literatură):  prof. univ. dr. Carmen Andrei 

prof. univ. dr. Alina Ganea 

prof. univ. dr. Gabriela Scripnic 

 12.  Creșterea numărului de conducători de doctorat în domeniul economie prin abilitarea unui cadru didactic din cadrul Facultății de Economie și 

Administrarea Afacerilor:- economie : prof. univ. dr. Liliana Moga 

13.  Creșterea numărului de solicitări în perioada admiterii la doctorat pentru domeniile filologie, istorie și economie. 

14. Creșterea numărului de candidați la examenul de admitere la doctorat pentru domeniile filologie și istorie din cadrul Universității ”Bogdan Petriceicu 

Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova. 

15. Creșterea numărului de doctoranzi incluși în proiecte de cercetare dezvoltare: EFICIENT, SIMBAD, TOP ACADEMIC, PERFORM. 

16. Creșterea numărului de solicitări pentru studiile postoctorale în cadrul proiectului PERFORM (2014 – 2015) (2 postoctoranzi din domeniul filologie și 2 

postdoctoranzi din domeniul economie). 

17. Solicitări în vederea abilitării și afilierii la școala noastră doctorală din partea altor universități din țară (până în prezent, Universitatea „Aurel Vlaicu” din 

Arad).   

B. PUNCTE SLABE 

1. Încărcarea excesivă a conducătorilor de doctorat, cu o rată de succes în obținerea titlurilor de doctor de mai puțin de 50% (atât la nivelul întregii 

cariere de îndrumător de doctorat cât și în ultimii 5 ani). 

2. Slaba promovare a cotutelei în îndrumarea doctoratelor, la nivelul tuturor domeniilor SDSSU. 

3. Includerea în formular doar a rubricii de volume indexate ISI, nefiind incluse cărțile scrise de către conducătorii de doctorat, capitolele apărute în 

volume internaționale și naționale. 

4. Reprezentarea vagă a unor aspecte ale activității de cercetare (ex. categoria citări,  proiecte ale comunității). 

5. Slaba recunoaștere a rezultatelor cercetării (premii obținute și număr de citări). 

6. Privilegierea publicațiilor de nivel BDI, în detrimentul celor cotate ISI, pentru diseminarea rezultatelor cercetării doctorale. 
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7. Lipsa unui număr corespunzător de videoproiectoare, scanere, laptopuri/calculatoare necesare în activitatea de cercetare a doctoranzilor. 

8. Lipsa unui fond de carte corespunzător necesar în activitatea de cercetare a doctoranzilor. 

C. OPORTUNITĂȚI 

1. Creșterea numărului de conducători de doctoranzi în domeniile din cadrul științelor socio-umane. 

2. Extinderea ariilor de cercetare științifică și stimularea cercetării pe teme interdisciplinare. 

3. Creșterea numărului de doctoranzi – candidați la domeniile științelor socio-umane. 

4. O mai buna corelare a fișei de autoevaluare a conducătorilor cu standardele fiecărui domeniu (de ex. în general, la istorie se punctează revistele 

ERIH la paritate cu revistele ISI - v. situația de anul trecut în raportarea către CNFIS). 

5. Simplificarea birocrației în ceea ce privește onorarea referatelor de necesitate.    

D. AMENINȚĂRI 

1. Slaba activitate de publicare a articolelor/studiilor în reviste și volume de conferințe cotate ISI, la nivelul tuturor domeniilor SDSSU. 

2. Situația critică în ceea ce privește numărul proiectelor de cercetare naționale/internaționale coordonate (< 1/cond. de doctorat). 

3. Nevoia creșterii numărului de participanți din universități de prestigiu din străinătate la Conferința Școlilor Doctorale, deoarece lipsa unui schimb de idei 

cu conducători de doctorat și doctoranzi din străinătate restrâng / limitează ariile de cercetare și vizibilitatea școlii doctorale. 

4. Necesitatea participării unui număr cât mai mare de conducători de doctorat și doctoranzi la conferințe internaționale organizate în străinătate, pentru a 

se evita limitarea ariilor de cercetare, necunoașterea noilor direcții de cercetare și limitarea vizibilității școlii doctorale. 

 

 

 

 

Director Școala Doctorală de Științe Socio-Umane 

Prof. univ. dr. Elena Croitoru 


