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A. CAPACITATEA INSTITUT IONALA  

 

A.1. Structurile instituționale administrative, manageriale și resurse 

financiare 

 

A.1.1. Instituția organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) a 

implementat mecanismele de funcționare eficiente prevăzute în legislația 

specifică privind organizarea studiilor de doctorat 

 

A.1.1.1. Existența regulamentelor specifice și aplicarea acestora la nivelul IOSUD, 

respectiv a școlii doctorale, având ca perioadă de referință ultimii cinci ani 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi îşi asumă misiunea de a genera şi de a transfera 
cunoaştere către societate prin formare iniţială şi formare continuă la nivel universitar şi postuniversitar, 
în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de 
competenţă a mediului socio-economic prin cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer 
tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti, al ştiinţelor 
economice, al artelor, al ştiinţelor socio-umane, al ştiinţelor medicale, al ştiinţelor juridice, prin 
asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea 
rezultatelor acestora. (A 1.1.1) 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi oferă tuturor membrilor comunităţii condiţiile necesare 
pentru valorificarea aptitudinilor personale prin învăţământ, cercetare ştiinţifică şi activităţi socio-
culturale. 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi îşi asumă rolul de centru cultural şi civic menit să 
contribuie la formarea şi difuzarea valorilor culturale, la promovarea pluralismului opţiunilor şi la 
dezvoltarea culturii politice şi civice, precum şi rolul de pol de creaţie ştiinţifică şi tehnologică pentru 
sprijinirea tuturor unităţilor economice, de învăţământ şi sociale din regiune, având misiunea de 
promovare a valorilor culturii naţionale şi universale. 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi îşi îndeplineşte misiunea prin realizarea următoarelor 
obiective: 
1. formarea de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă şi cultură, sănătate, 

activităţi tehnice, economice, juridice, sociale, potrivit programelor de studiu aflate în structura 
Universităţii, al standardelor educaţionale şi cerinţelor societăţii; 

2. actualizarea şi perfecţionarea pregătirii specialiştilor prin programe de masterat, doctorat, studii 
postdoctorale şi postuniversitare şi de formare continuă; 

3. asigurarea calităţii activităţii didactice la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale prin: 
- perfecţionarea și actualizarea continuă a planurilor de învăţământ, a programelor analitice şi a 

metodelor didactice de predare şi de evaluare; 
- perfecţionarea învăţământului bazat pe credite de studii transferabile pentru a asigura 

posibilitatea trecerii studenţilor de la un program de studiu la altul şi recunoaşterea 
internaţională a diplomelor acordate de Universitate; 

file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%201.1.1
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- dezvoltarea, diversificarea şi valorificarea preocupărilor legate de informatizarea procesului 
didactico-formativ; 

- identificarea, stimularea şi valorificarea aptitudinilor studenţilor, acordându-se o atenţie 
deosebită valorilor individuale. 

4. dezvoltarea cercetării avansate, fundamentale şi aplicative prin: 
- creşterea potenţialului uman şi a resurselor materiale ale unităților de cercetare; 
- stimularea participării colectivelor de cercetare la competiţiile de nivel naţional şi internaţional, 

pentru susţinerea financiară şi asigurarea vizibilităţii cercetării fundamentale şi aplicative; 
- dezvoltarea, acreditarea şi diversificarea unităților de cercetare; 
- dezvoltarea cooperării ştiinţifice internaţionale, inclusiv prin stimularea participării în cadrul 

programelor de cercetare, dezvoltare, inovare la nivel internaţional. 
5. asigurarea managementului calităţii activităţii didactice, de cercetare şi administrative prin 

intermediul Consiliului de Calitate condus de Rector. Consiliul este alcătuit din Comisia pentru 
Evaluare şi Asigurarea Calităţii şi Compartimentul de Calitate, structuri care stabilesc măsuri pentru 
consolidarea culturii calității la nivelul universității și monitorizează implementarea standardelor şi 
procedurilor de asigurare a calităţii; 

6. cunoaşterea realităţilor şi tendinţelor din învăţământul superior românesc, european şi mondial prin 
participarea membrilor comunităţii universitare la programe și proiecte de dezvoltare, cercetare, 
inovare, precum şi la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

7. dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi a 
microproducţiei; 

8. dezvoltarea continuă a sistemului informatic conectat la reţelele naţionale şi internaţionale, care să 
asigure satisfacerea cerinţelor integrării în societatea informaţională; 

9. continuarea dezvoltării, modernizării şi informatizării bibliotecii şi a întregii baze informaţionale a 
universităţii şi conectarea acesteia la surse de informare reprezentative la nivel naţional şi 
internaţional; 

10. sprijinirea activității şi coordonarea obiectivelor Asociaţiei Sportive „Dunărea de Jos” din Galaţi; 
11. conferirea tuturor tipurilor de titluri, ordine şi medalii prevăzute în sistemul naţional de diplome 

universitare şi postuniversitare; universitatea încununează contribuţia unor personalităţi din ţară şi 
din străinătate la viaţa ştiinţifică şi culturală a lumii contemporane prin conferirea titlurilor de Doctor 
Honoris Causa, Profesor onorific şi Senator de onoare şi onorează activităţile de excepţie ale 
profesorilor  pensionari sau pensionabili cu titlul de Profesor Emeritus. 

Planul strategic al echipei de management stabileşte obiectivele strategice ale universităţii în 
perioada 2016-2020 în deplin acord cu misiunea asumată a universităţii. 

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați organizează studii doctorale în următoarele domenii: 
 

Nr.crt Domeniul de doctorat 
Programe de masterat în domeniu  

(conform HG 185/2018) 

1 Inginerie mecanică 1. Analiză asistată de calculator a dinamicii mașinilor și 
echipamentelor tehnologice 

2. Materiale și ingineria fabricării 
3. Modelare și simulare în inginerie mecanică 
4. Sisteme și echipamente termice și protecția mediului 

2 Inginerie industrială 1. Grafică și modelare computerizată 
2. Ingineria sistemelor integrate de fabricație 
3. Managementul calității în inginerie industrială 
4. Proiectare și simulare în ingineria sudării 

3 Ingineria produselor alimentare 1. Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor 
2. Nutriție 
3. Știința și ingineria alimentelor 
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4. Știința și ingineria bioresurselor acvatice 

4 Biotehnologii 1. Biotehnologia resurselor naturale 

5 Ingineria sistemelor 1. Sisteme informatice de conducere avansată 

6 Inginerie electrică 1. Electronică de putere și sisteme avansate de 
conversie 

2. Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile 

7 Calculatoare şi tehnologia 
informaţiei 

1. Sisteme inteligente 
2. Tehnologii informatice avansate 

8 Ingineria materialelor 1. Ingineria materialelor avansate 
2. Materiale avansate și tehnologii inovative 
3. Nanotehnologii și materiale multifuncționale 
4. Procese performante pentru calitatea materialelor și a 

mediului în metalurgie 

9 Inginerie şi management în 
agricultură şi dezvoltare rurală 

1. Inginerie și management în alimentație publică și 
agroturism 

10 Chimie 1. Analiza și controlul produselor agrochimice, 
farmaceutice și cosmetice 

2. Analiza și controlul produselor agrochimice, 
farmaceutice și cosmetice/Analysis and control of 
agrochemical, pharmaceutical and cosmetic products 

3. Chimia fizică a sistemelor disperse 

11 Medicină - Nu este cazul 

12 Filologie 1. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri 
2. Identitate, interculturalitate și multiculturalism în 

literatura română și europeană 
3. Limba română - Identitate și deschidere culturală 
4. Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme 

culturale și didactice contemporane 
5. Literatură, film și reprezentări culturale 
6. Teoria și practica textului 
7. Traducere și interpretariat 

13 Istorie 1. Geopolitică și interferențe social-culturale est-
europene (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, 
Teologie) 

2. Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-
europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, 
Sociologie) 

3. Spațiul românesc între Orient și Occident 

14 Management 1. Management educațional 
2. Managementul resurselor umane 
3. Strategii și politici manageriale 

15 Economie 1. Dezvoltare regională și rurală 
2. Economie și administrarea afacerilor 

16 Ştiinţa sportului şi educaţiei 
fizice 

1. Educație fizică școlară și management sportiv 
2. Kinetoterapie la domiciliu 
3. Kinetoterapie la domiciliu 
4. Loisir-Fitness 
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 În IOSUD - Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) funcţionează 3 școli doctorale 
pluridisciplinare: Școala Doctorală de Inginerie Mecanică și Industrială (31 conducători de doctorat), 
Școala Doctorală de Știinte Fundamentale și Inginerești (30 conducători de doctorat) și Școala 
Doctorală de Științe Socio-Umane (311 conducători de doctorat, 1 conducător de doctorat retras, la 
cerere - A 3.1.1. Conducatori doctorat\Cerere Iorga Alina retragere IOSUD, 29.01.2019.pdf). Informațiile 
sunt disponibile pe pagina web a IOSUD: http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale. 

Ierarhia, precum și relațiile de subordonare și de colaborare se regăsesc în Organigrama 
IOSUD – UDJG (http://www.ugal.ro/files/doctorat/Organigrama_IOSUD.pdf) 
La nivelul IOSUD Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) există şi se aplică regulamentele 
specifice studiilor doctorale.  

Astfel, organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Universității 
”Dunărea de Jos” din Galați se desfăşoară conform Regulamentului instituțional privind organizarea 
şi funcţionarea studiilor universitare de doctorat în şcolile doctorale din Universitatea „Dunărea 
de Jos” din Galaţi, adoptat prin Hotărârea Senatului universitar numărul 12 din data de 10.04.2014, 
disponibil la adresa:  

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-privind-organizarea-studiilor-universitare-de-
doctorat. 
De asemenea, şcolile doctorale din cadrul IOSUS-UDJG îşi desfășoară activitatea conform 

Regulamentului Școlilor Doctorale din IOSUD – UDJG, adoptat prin Hotărârea Senatului universitar 
numărul 143 din data de 17.12.2018, disponibil la adresa:  

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Reg_Scoli_doctorale.pdf 
 Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD – UDJG s-a înfiinţat conform 
Metodologiei de desfășurare a procesului de constituire a Consiliului pentru studiile universitare 
de doctorat (CSUD) al IOSUD – UDJG, aprobate prin Hotărârea Senatului universitar numărul 152 din 
data de 12.09.2016. O dată cu metodologia a fost aprobat și Calendarul de desfășurare a procesului 
de constituire a Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD – UDJG.  

http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/hotarari/hotarari-senat/54-hotarari-senat-
2016/1910-hotarare-de-senat-nr-152-12-septmbrie-2016  
www.ugal.ro/Informatii utile/Alegeri conducere 
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/anexa_2_la_hs_116_METODOLOGIE_CSUD-
UDJG_2016.pdf 
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/Calendar_Concurs_CSUD.pdf 
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/Rezultat_final_alegeri_csud.pdf 

 Structurile de conducere a Școlilor Doctorale de la IOSUD – UDJG au fost stabilite pe baza 
Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de selectare și alegere a structurilor 
de conducere a Școlilor Doctorale de la IOSUD – Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, 
conform Calendarului de desfășurare a procesului privind organizarea și desfășurarea procesului 
de selectare și alegere a structurilor de conducere a Școlilor Doctorale de la IOSUD – 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, adoptate prin Hotărârea Senatului universitar numărul 66 
din data de 22.07.2017, informații disponibile la adresa: 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/11_10_Metodologie_si_calendar_alegeri_CSD_2017.pdf 
 Concursul pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului pentru studiile universitare de 
doctorat (CSUD) al IOSUD – UDJG s-a organizat şi s-a desfăşurat conform Metodologiei de 
desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director al Consiliului pentru studiile 
universitare de doctorat al IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, adoptată prin 
Hotărârea Senatului universitar numărul 116 din data de 14.04.2016. 

http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/hotarari/hotarari-senat/54-hotarari-senat-
2016/1263-hot%C4%83r%C3%A2re-de-senat-nr-116-14-aprilie-2016 

                                                           
1
 1 conducător de doctorat retras, la cerere, în data de 29.01.2019. 

file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%203.1.1.%20Conducatori%20doctorat/Cerere%20Iorga%20Alina%20retragere%20IOSUD,%2029.01.2019.pdf
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale
http://www.ugal.ro/files/doctorat/Organigrama_IOSUD.pdf
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
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Reg_Scoli_doctorale.pdf
http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/hotarari/hotarari-senat/54-hotarari-senat-2016/1910-hotarare-de-senat-nr-152-12-septmbrie-2016
http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/hotarari/hotarari-senat/54-hotarari-senat-2016/1910-hotarare-de-senat-nr-152-12-septmbrie-2016
http://www.ugal.ro/informatii/informatii-utile/alegeri-conducere-2015-2016
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/anexa_2_la_hs_116_METODOLOGIE_CSUD-UDJG_2016.pdf
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/anexa_2_la_hs_116_METODOLOGIE_CSUD-UDJG_2016.pdf
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/Calendar_Concurs_CSUD.pdf
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/Rezultat_final_alegeri_csud.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/11_10_Metodologie_si_calendar_alegeri_CSD_2017.pdf
http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/hotarari/hotarari-senat/54-hotarari-senat-2016/1263-hot%C4%83r%C3%A2re-de-senat-nr-116-14-aprilie-2016
http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/hotarari/hotarari-senat/54-hotarari-senat-2016/1263-hot%C4%83r%C3%A2re-de-senat-nr-116-14-aprilie-2016
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 Informații despre numele și CV-urile candidaților înscriși pentru alegerea structurilor de 
conducere la nivel CSUD și Școli Doctorale ale IOSUD – UDJG se regăsesc în secțiunea ”Alegeri Școli 
Doctorale” de pe pagina web a IOSUD. 

www.ugal.ro/Informatii utile/Alegeri conducere 
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/anexa_2_la_hs_116_METODOLOGIE_CSUD-
UDJG_2016.pdf 
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/Calendar_Concurs_CSUD.pdf 
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/Rezultat_final_alegeri_csud.pdf 
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/alegeri-scoli-doctorale/alegeri-consilii-scoli-doctorale; 
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/alegeri-scoli-doctorale/alegeri-directori-scoli-doctorale 

 Admiterea studenților la studiile de doctorat se face conform Metodologiei privind 
organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare de doctorat, adoptată prin 
Hotărârea Senatului universitar numărul 59 din data de 16.04.2018: 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/Metodologie_admitere_doctorat.pdf 
Informațiile despre actele necesare, locațiile și programul înscrierilor, programul de desfășurare 

a concursului; tematica și bibliografia necesară sunt disponibile pe pagina web a IOSUD: 
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/admitere-doctorat 

 Finalizarea studiilor de doctorat se face potrivit Regulamentului privind organizarea și 
desfășurarea finalizării studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlilor Doctorale din IOSUD-
UDJG, adoptat prin Hotărârea Senatului universitar numărul 143 din data de 17.12.2018. 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Reg-fin_studii_Doctorat.pdf 
 Activitatea de coordonare a studenților doctoranzi în cadrul IOSUD – UDJG este asigurată de 
92 de conducători de doctorat (1 conducător de doctorat retras, la cerere, în data de 29.01.2019). 
Numărul conducătorilor de doctorat se poate modifica prin procesul de afiliere/dezafiliere care este 
reglementat de Procedura UDJG.IOSUD – 001 privind acordarea și revocarea calităţii de membru 
al Școlilor Doctorale din cadrul IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, aprobată de 
Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD – UDJG în data de 14.01.2019. 
 Recunoașterea automată de către Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați a calității de 
conducător obținută în instituții de învățământ universitar acreditate în străinătate este reglementată de 
Metodologia privind recunoaşterea automată de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
a calităţii de conducător de doctorat, adoptată prin Hotărârea Senatului universitar numărul 142 din 
data de 29.11.2018, întocmită conform Ordinului privind recunoașterea calității de conducător de 
doctorat, emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice numărul 5921 din data de 
06.12.2016. 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Metodologia_recunoastere_conducator_doctorat.p
df 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Ordin_privind_recunoasterea_calitati_de_conduca
tor_de_doctorat.pdf 

 Susținerea publică a tezei de doctorat se face în conformitate cu Codul studiilor universitare 
de doctorat (HG nr. 681/2011, HG nr. 134/2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor 
universitare de doctorat) și Procedura de organizare și desfășurare a ședinței publice de susținere 
a tezei de doctorat în UDJG, aprobată de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD) în 
data de 09.05.2016  

http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/PROCEDURA_PRIVIND_SUSTINEREA_PUBLICA_A
_TEZEI_DE_DOCTORAT_DUPA_10_03_2016-aprob_CSUD_9_05_2016.pdf 

 Informațiile necesare întocmirii documentelor necesare susținerii publice a tezei de doctorat 
sunt disponibile pe pagina web a IOSUD. 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/susținere-publică-teză-doctorat-legislație-si-formulare 
 Calitatea de doctor în științe sau într-un domeniu profesional obținut în străinătate este 
recunoscută de către Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați respectând Metodologia privind 

http://www.ugal.ro/informatii/informatii-utile/alegeri-conducere-2015-2016
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/anexa_2_la_hs_116_METODOLOGIE_CSUD-UDJG_2016.pdf
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/anexa_2_la_hs_116_METODOLOGIE_CSUD-UDJG_2016.pdf
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/Calendar_Concurs_CSUD.pdf
http://www.ugal.ro/files/site/alegeri_conducere/Rezultat_final_alegeri_csud.pdf
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/alegeri-scoli-doctorale/alegeri-consilii-scoli-doctorale
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/alegeri-scoli-doctorale/alegeri-directori-scoli-doctorale
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/Metodologie_admitere_doctorat.pdf
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/admitere-doctorat
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Reg-fin_studii_Doctorat.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Metodologia_recunoastere_conducator_doctorat.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Metodologia_recunoastere_conducator_doctorat.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Ordin_privind_recunoasterea_calitati_de_conducator_de_doctorat.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Ordin_privind_recunoasterea_calitati_de_conducator_de_doctorat.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/PROCEDURA_PRIVIND_SUSTINEREA_PUBLICA_A_TEZEI_DE_DOCTORAT_DUPA_10_03_2016-aprob_CSUD_9_05_2016.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/PROCEDURA_PRIVIND_SUSTINEREA_PUBLICA_A_TEZEI_DE_DOCTORAT_DUPA_10_03_2016-aprob_CSUD_9_05_2016.pdf
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/susținere-publică-teză-doctorat-legislație-si-formulare
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recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu 
profesional, obţinute în străinătate, adoptată prin Hotărârea Senatului universitar numărul 142 din 
data de 29.11.2018, întocmite pe baza Ordinului privind recunoașterea diplomei de doctor, emis de 
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice numărul 5923 din data de 06.12.2016. 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Metodologie_recunoastere_diploma_doctor.pdf 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Ordin_privind_recunoasterea_diplomei_de_doctor
.pdf 

 Activitatea IOSUD – UDJG este supusă unui proces de evaluare internă, în conformitate cu 
Metodologia de autoevaluare a activității IOSUD-UDJG, adoptată prin Hotărârea Senatului 
universitar numărul 142 din data de 29.11.2018. 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Metodologie_de_autoevaluare_IOSUD-UDJG.pdf 
 Procesul evaluării interne respectă Calendarul evaluării interne a școlilor doctorale din 
IOSUD – UDJG, în vederea demarării procesului de acreditare a studiilor universitare de 
doctorat, adoptat prin Hotărârea Senatului universitar numărul 142 din data de 29.11.2018. 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Calendarul_evaluarii_interne_a_SD_IOSUD__UD
JG.pdf 

 Verificarea și validarea rezultatelor obținute în urma procesului de evaluare internă este 
realizată de către Comisiile pentru verificarea și validarea rezultatelor autoevaluării IOSUD–UDJG, 
numite prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, numărul 
64 din data de 19.11.2018. 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Comisiile_verificare-
validare_rezultate_autoevaluare_IOSUDUDJG.pdf 

 Rapoartele de evaluare internă a școlilor doctorale sunt publice şi pot fi consultate pe pagina 
web a IOSUD, la adresa: 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/raportul-de-evaluare-interna-al-scolilor-doctorale 
Conducerea executivă a IOSUD – UDJG este asigurată de directorul CSUD și cei 3 directori ai 

școlilor doctorale componente, după cum urmează: 
 Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU - Director Consiliul pentru Studiile Universitare de 

Doctorat (CSUD), Membru corespondent al Academiei Române 
 Prof. dr. ing. fiz. Luminița MORARU - Director Şcoala Doctorală de Inginerie mecanică și 

industrială 
 Prof. dr. chim. Lidia BENEA - Director Şcoala Doctorală de Științe fundamentale și 

inginerești 
 Prof. dr. habil. Nicoleta IFRIM - Director Școala Doctorală de Științe socio-umane 
În acord cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat şi ale Regulamentului propriu, 

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD-UDJG) asigură conducerea operaţională a 
instituţiei organizatoare de studii universitare doctorale (IOSUD-UDJG), în baza următoarelor 
competenţe decizionale: 

- elaborarea strategiei IOSUD-UDJG;  
- elaborarea Regulamentul studiilor universitare de doctorat;  
- avizarea înfiinţării/desfiinţării şcolilor doctorale şi afilierii conducătorilor de doctorat la o 

școală doctorală din IOSUD-UDJG;  
- formularea propunerilor de repartizare a alocației bugetare și a veniturilor proprii din taxe 

destinate finanţării programelor de studii universitare de doctorat; 
- formularea de propuneri pentru angajarea de cheltuieli privind activitatea de doctorat din 

IOSUD-UGJG;  
- coordonarea parteneriatelor cu alte IOSUD şi instituţii internaţionale; 
- îndeplinirea altor atribuţii stabilite în Regulamentul propriu.  
La nivelul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD), conducerea operaţională 

este realizată de către 1 director, 10 membri și 4 membri onorifici; 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Metodologie_recunoastere_diploma_doctor.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Ordin_privind_recunoasterea_diplomei_de_doctor.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Ordin_privind_recunoasterea_diplomei_de_doctor.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Metodologie_de_autoevaluare_IOSUD-UDJG.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Calendarul_evaluarii_interne_a_SD_IOSUD__UDJG.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Calendarul_evaluarii_interne_a_SD_IOSUD__UDJG.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Comisiile_verificare-validare_rezultate_autoevaluare_IOSUDUDJG.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Comisiile_verificare-validare_rezultate_autoevaluare_IOSUDUDJG.pdf
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/raportul-de-evaluare-interna-al-scolilor-doctorale
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Componenţa Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD-UDJG ) 

Prenumele și numele Poziția / Date de contact Facultatea 

Prof. dr. ing. DHC Eugen-Victor-
Cristian RUSU, membru 
corespondent al Academiei 
Române  

Director – Prorector responsabil cu 
activitatea doctorală 

email:  eugen.rusu @ugal.ro 

Facultatea de Inginerie 

Prof. dr. ing. Gabriela-Elena 
BAHRIM  

Membru – Prorector responsabil cu 
activitatea de cercetare științifică, 
email:  gabriela.bahrim @ugal.ro 

Facultatea de Știința și 
Ingineria Alimentelor 

Prof. dr. Lidia BENEA  Membru 
email:  lidia.benea @ugal.ro 

  
Facultatea de Inginerie 

Prof. dr. habil. Alina-Daniela 
IORGA 

Membru 
email: crihanoali @yahoo.com 

Facultatea de Litere 

Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU  Membru 
email: catalin.fetecau @ugal.ro 

Facultatea de Inginerie 

Prof. dr. ing. Puiu-Lucian 
GEORGESCU  

Membru – Președinte al Senatului 
Universității 

email: lucian.georgescu @ugal.ro 

Facultatea de Științe și 
Mediu 

Prof. dr. habil. Silviu-Dan 
LUPAȘCU  

Membru – Coordonator domeniul 
Istorie 

email: slupascu @yahoo.com 

Facultatea de Istorie, 
Filosofie și Teologie 

Student-doctorand Mariana 
DOMNIȚANU (MOGOȘ) 

Membru 
email: mem200633 @yahoo.com 

Facultatea de Litere 

Prof. dr. Doinița-Marcela MILEA  Membru – Coordonator domeniul 
Filologie,  

email: doimil @yahoo.com 

Facultatea de Litere 

Prof. dr. ing. fiz. Luminița 
MORARU  

Membru – Coordonator domeniul 
Inginerie industrială, Facultatea de 

Științe și Mediu 
email: luminita.moraru @ugal.ro 

Facultatea de Științe și 
Mediu 

Prof. dr. ing. habil. Gabriela 
RÂPEANU  

Membru - Coordonator domeniile 
Inginerie industrială, Ingineria 

produselor alimentare și Biotehnologii 
email: gabriela.rapeanu @ugal.ro 

Facultatea de Știința și 
Ingineria Alimentelor 

Prof. Bart VAN DER BRUGGEN  Membru onorific Universitatea Catolică 
Leuven, Belgia, 
DHC – Universitatea 
„Dunărea de Jos” din 
Galați 

Prof. Gerassimos A. 
ATHANASSOULIS 

Membru onorific Universitatea Tehnică 
din Atena, Grecia, 
DHC – Universitatea 
„Dunărea de Jos” din 
Galați 
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Prof. dr. ing. DHC Polidor-Paul 
BRATU 

Membru onorific Membru titular al 
Academiei de Științe 
Tehnice din România 
Președinte - Director 
general Institutul de 
Cercetări pentru 
Echipamente și 
Tehnologii în Construcții 
– ICECON S.A. 
București 

Prof. dr. ing. Victor CRISTEA Membru onorific Membru corespondent 
al Academiei de Științe 
Agricole și Silvice 
„Gheorghe Ionescu-
Șișești” din România 

 
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-de-doctorat 

 Conducerea operativă a Școlilor Doctorale este asigurată de Consiliul Școlii Doctorale şi de 
Directorul acesteia. Componenţa Consiliilor celor trei Școli doctorale este disponibilă la adresele: 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-de-doctorat/consiliul-scolii-doctorale-de-inginerie-
mecanica-si-industriala 
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-de-doctorat/consiliul-scolii-doctorale-de-stiinte-stiinte-
fundamentale-si-ingineresti 
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-de-doctorat/consiliul-scolii-doctorale-de-stiinte-socio-
umane 

 Studenții doctoranzi înmatriculaţi în anul I au obligaţia parcurgerii programului de pregătire 
universitară avansată şi de documentare. Acest program se desfășoară pe baza unui plan de 
învăţământ propriu fiecărei școli doctorale, avizat în Consiliul de Administrație al Universității ”Dunărea 
de Jos” din Galați numărul 62 din data de 24.10.2018 și aprobat prin Hotărârea Senatului universitar 
numărul 139 din data de 2.11.2018, disponibil pe pagina web a IOSUD. Studenţii înmatriculaţi la forma 
de învăţământ buget cu bursă desfăşoară şi activităţi didactice (4-6 ore/săptămână). 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/10_12_Plan_invatamant_SDIMI-2018.pdf; 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/12_12_Plan_invatamant_SD-SFI_2018-2019.pdf; 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/11_12_Plan_invatamant_SDSSU_2018-2019.pdf 

Programul de pregătire universitară avansată și documentare se desfășoară conform Orarului 
disponibil pe pagina web a IOSUD: 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-inginerie-mecanica-si-
industriala/11-site/6041-orare-sdimi;  
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-fundamentale-si-
ingineresti/11-site/6059-orar-sd-sfi; 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/11_12_ORAR_sem__I_SSU_2018-2019.pdf 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2019/ORAR_sem__II_SSU.pdf 
După admitere, pentru fiecare student doctorand se completează Programul individual de 

studii universitare de doctorat 2018 – 2021/2022 IOSUD – UDJG, aprobat prin Hotărârea Senatului 
universitar numărul 142 din data de 29.11.2018, informație disponibilă pe pagina web a IOSUD 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Program_studii_doctorat_SD-IMI_si_SD-SSU.pdf; 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12__Program_studii_doctorat_SD-SFI.pdf 
Activitatea fiecărui student doctorand este monitorizată prin Raportul anual de activitate a 

studentului-doctorand, adoptat prin Hotărârea Senatului universitar numărul 142 din data de 
29.11.2018, informație disponibilă spre consultare pe pagina web a IOSUD 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-de-doctorat
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-de-doctorat/consiliul-scolii-doctorale-de-inginerie-mecanica-si-industriala
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-de-doctorat/consiliul-scolii-doctorale-de-inginerie-mecanica-si-industriala
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-de-doctorat/consiliul-scolii-doctorale-de-stiinte-stiinte-fundamentale-si-ingineresti
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-de-doctorat/consiliul-scolii-doctorale-de-stiinte-stiinte-fundamentale-si-ingineresti
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-de-doctorat/consiliul-scolii-doctorale-de-stiinte-socio-umane
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/domenii-de-doctorat/consiliul-scolii-doctorale-de-stiinte-socio-umane
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/10_12_Plan_invatamant_SDIMI-2018.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/12_12_Plan_invatamant_SD-SFI_2018-2019.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/11_12_Plan_invatamant_SDSSU_2018-2019.pdf
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-inginerie-mecanica-si-industriala/11-site/6041-orare-sdimi
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-inginerie-mecanica-si-industriala/11-site/6041-orare-sdimi
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-fundamentale-si-ingineresti/11-site/6059-orar-sd-sfi
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-fundamentale-si-ingineresti/11-site/6059-orar-sd-sfi
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/11_12_ORAR_sem__I_SSU_2018-2019.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2019/ORAR_sem__II_SSU.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Program_studii_doctorat_SD-IMI_si_SD-SSU.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12__Program_studii_doctorat_SD-SFI.pdf
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http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Raport_anual_activitate_al_studentului-doctorand.pdf 
 Toți studenții doctoranzi semnează, la începutul fiecărui an universitar, Contractul de studii 
universitare de doctorat, pentru studenţii doctoranzi la buget cu bursă, la buget fără bursă şi cu taxă. 
Acesta are ca obiect derularea activităților pe parcursul studiilor universitare de doctorat ale studentului-
doctorand, respectiv parcurgerea de către studentul-doctorand, sub autoritatea IOSUD – UDJG şi a 
Şcolii doctorale, a activităţilor din Programul individual de studii universitare de doctorat, reglementând 
raporturile dintre Universitate, studentul-doctorand și conducătorul de doctorat, cu precizarea drepturilor 
și obligațiilor părților semnatare, în concordanță cu legislația în vigoare. De asemenea, contractul 
cuprinde detalii privind durata contractului, limba în care se redactează și se susține teza de doctorat, 
tema de cercetare aleasă, drepturile şi obligaţiile IOSUD-UDJG, ale studentului doctorand şi ale 
conducătorului de doctorat, condiţiile în care se realizează prelungirea și încetarea contractului de 
studii, conflictele dintre studentul-doctorand și școala doctorală şi felul în care acestea sunt mediate sau 
rezolvate, precum şi o clauză specială cu privire la proprietatea intelectuală asupra rezultatelor obţinute 
în cadrul studiilor doctorale. Acest contract de studii este însoţit de acte adiţionale care reglementează 
anumite clauze contractuale, dacă se impune acest lucru ( A 1.1.1\Contract studii si acte aditionale) 
 
CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 

A.1.1.2. Regulamentul Școlii Doctorale include criterii, proceduri și standarde obligatorii 

pentru aspectele specificate în art. 17, alin. 5 din HG 681/2011 

 
a) Organizarea și desfășurarea procesului de afiliere și acordarea calității de membru al unei 

Școli Doctorale din cadrul IOSUD-UDJG se face conform procedurii UDJG.IOSUD din 14.01.2019 – 
punctul 4.2 
(http://www.ugal.ro/files/doctorat/2019/Procedura_privind_acordarea_si_revocarea_calitatii_de_membru
_al_scolilor_doctorale.pdf). 

 Acest lucru se face prin votul membrilor CSD, după ce o Comisie de verificare internă care a 
analizat dosarul candidatului, a constatat îndeplinirea standardelor minimale de performanță stabilite de 
către CNATDCU și de către Școala Doctorală care gestionează domeniul vizat de candidat. De 
asemenea, procedura precizează şi conţinutul dosarului de afiliere. 

Organizarea şi desfăşurarea procesului de retragere / revocare a calităţii de membru al Școlilor 
Doctorale din cadrul IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi se face conform aceleiași 
proceduri UDJG.IOSUD din 14.01.2019, punctul 4.3. Potrivit acestui articol, “un conducător de doctorat 
afiliat unei școli doctorale poate cere retragerea calității de membru al școlii doctorale (dezafilierea), 
situație de care CSD și CSUD iau la cunoștință. În acest caz, conducătorul de doctorat își pierde 
calitatea de membru al școlii doctorale din cadrul IOSUD-UDJG ṣi se poate afilia din nou doar prin 
reluarea procedurii de afiliere”, sau se poate demara automat procesul de revocare a calităṭii de 
membru al școlii doctorale din cadrul IOSUD-UDJG, în cazul în care “în cadrul procesului de 
autoevaluare a performanțelor conducătorilor de doctorat, prevăzut în Metodologia de autoevaluare a 
activității IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și a activității şcolilor doctorale din cadrul 
IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (și aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 143 din 17 
decembrie 2018), există conducători de doctorat care nu respectă calendarul stabilit şi nu trimit, la 
termenele stabilite, documentele solicitate, complete şi cu toate dovezile justificative aferente, în 
vederea întocmirii Raportului de autoevaluare a şcolii doctorale respective”, sau la iniţiativa CSD care 
“poate iniţia procedura de revocare a calităţii de membru al Şcolii Doctorale pentru conducătorul de 
doctorat, ca urmare a neîndeplinirii a standardelor minimale de performanță științifică CNATDCU în 
vigoare la data respectivă”. 

b) Conform art. 7.4. din Regulamentul instituţional privind organizarea şi funcţionarea studiilor 
universitare de doctorat în şcolile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Şcolile 
doctorale din UDJG pun la dispoziţia studenţilor-doctoranzi programe de pregătire bazate pe studii 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/17_12_Raport_anual_activitate_al_studentului-doctorand.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%201.1.1/Contract%20studii%20si%20acte%20aditionale
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2019/Procedura_privind_acordarea_si_revocarea_calitatii_de_membru_al_scolilor_doctorale.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2019/Procedura_privind_acordarea_si_revocarea_calitatii_de_membru_al_scolilor_doctorale.pdf
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universitare avansate, alcătuite din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu, prin 
cursuri, seminare, laboratoare şi altele asemenea. 

Oportunitatea organizării unui program de pregătire universitară avansată, precum şi structura 
şi conţinutul acestuia sunt stabilite de către şcolile doctorale, pe baza propunerilor conducătorilor de 
doctorat, iar Şcoala doctorală este obligată să asigure accesul liber şi neîngrădit la programul de 
pregătire avansată tuturor studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolii doctorale sau din cadrul altor şcoli 
doctorale.  

c) CSD şi CSUD propun criterii, proceduri şi standarde obligatorii vizând schimbarea 
conducătorului de doctorat al unui anumit student-doctorand şi procedurile de mediere a conflictelor (art. 
3.17 alin.5). 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-privind-organizarea-studiilor-universitare-de-
doctorat.  
La cererea motivată a studentului-doctorand, CSD poate aproba schimbarea conducătorului de 

doctorat dacă s-a constatat neîndeplinirea obligaţiilor legale sau contractuale asumate de către acesta 
ori pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul-
doctorand. Consiliul şcolii doctorale desemnează un alt conducător de doctorat, iar la desemnarea 
acestuia CSD va avea în vedere, prioritar, finalizarea de către studentul-doctorand a tezei de doctorat şi 
a programului de studii. (art. 3.30). 

d) CSD şi CSUD propun criterii, proceduri şi standarde obligatorii vizând condiţiile în care 
programul de doctorat poate fi întrerupt (art. 3.18). Doctoratul se poate întrerupe din motive medicale, în 
vederea efectuării concediului pentru sarcină și lăuzie sau a concediului pentru creșterea și îngrijirea 
copilului, respectiv pentru alte motive temeinice, în condiţiile stabilite prin regulamentul şcolii doctorale. 
Întreruperile, a căror durată cumulată este de cel mult 4 semestre universitare, se aprobă de către 
senatul universității, la cererea studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat și al 
directorului școlii doctorale. (art. 5). Conform art. 4.7. durata programului de doctorat stabilită prin lege, 
poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea CSUD-UDJG, a Senatului universitar, la propunerea 
conducătorului de doctorat, în regim cu taxă. De asemenea, studiile universitare de doctorat se pot 
întrerupe din motive temeinice, pe durata a maximum 2 ani. Durata acestor studii se prelungeşte cu 
perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate, iar prelungirile prevăzută şi întreruperile se stabilesc 
prin acte adiţionale la contractul de studii universitare de doctorat. 

http://www.ugal.ro/files/hotarari/ca/2018/HCA_65_2018_Anexa2-RegScDoct.pdf  
e) Conducătorii de doctorat răspund, împreună cu autorii tezelor de doctorat, de respectarea 

standardelor de calitate și de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului. Se 
respectă procedura antiplagiat din cadrul Universității „Dunărea de Jos din Galați” legată de 
originalitatea conținutului tezelor de doctorat, conform Codului de etică și deontologie profesionale a 
UDJG, Cod C-REC-01/Ed.1-Rev.1 și a Procedurii Generale: Utilizarea Sistemului Antiplagiat. (art. 4.4) 
http://www.ugal.ro/files/hotarari/ca/2018/HCA_65_2018_Anexa2-RegScDoct.pdf 

f) În perioada 2013-2016, în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, accesul la resursele 
informaționale pentru cercetarea științifică, online, a fost asigurat prin participarea, ca membru, la 
proiectul „Asigurarea accesului electronic național la literatura științifică pentru susținerea și promovarea 
sistemului de cercetare și educație din România (ANELIS PLUS” – proiect PNII – CAPACITĂȚI, Modulul 
I, Infrastructuri mari CD) depus de Asociația ANELIS Plus. 

În prezent, accesul online la resurse științifice pentru cercetare în cadrul universității este 
asigurat în baza contractului subsidiar nr. 21264/31.08.2017 (UDJG), 54/12.09.2017 (Anelis Plus) la 
Contractul de Finanțare Nr. 1/Axa 1/18.07.2017 în vederea implementării proiectului nr. cod My SMIS 
2014+: 102839 intitulat „Acces național electronic la literatura științifică pentru susținerea sistemului de 
cercetare și educație din România – ANELIS PLUS 2020, în cadrul programului POC-Axa 1-CDI, 
încheiat de Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale 
Universitare din România (ANELIS PLUS) cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (membru 
contributor ANELIS PLUS), pe o perioadă de 60 luni (2017-2022). În baza acestui contract, este 

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
http://www.ugal.ro/files/hotarari/ca/2018/HCA_65_2018_Anexa2-RegScDoct.pdf
http://www.ugal.ro/files/hotarari/ca/2018/HCA_65_2018_Anexa2-RegScDoct.pdf
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asigurat accesul la bazele de date: Science Direct, Scopus, SpringerLink Journal, Thomson Reuters – 
Derwent Innovations Index, Thomson Reuters – Web of Science, Thomson Reuters – Journal Citation 
Reports, și 2000 titluri cărți electronice din toate domeniile care pot fi accesate full-text, în Depozitul 
Național ANELIS PLUS la adresa: https://dspace.anelisplus.ro/xmlui/. In perioada 2013-2018 au fost 
794343 de accesări la bazele de date științifice online. 

De asemenea, tot pentru asigurarea acestor resurse informaționale, în perioada 2013-2018 au 
fost achiziționate 695 de volume publicații în valoare de 50249,97 lei, cu finanțare din proiectele de 
cercetare ale universității. 

Prin intermediul acestei asociații, studenții, cadrele didactice și personalul din Universitatea 
„Dunărea de Jos“ din Galați au acces pe bază de IP (din intranet-ul universității) și acces mobil la bazele 
de date abonate. http://www.lib.ugal.ro/acces_mobil_bd_anelis_plus.html 

g) CSD și CSUD propun criterii, proceduri și standarde vizând obligațiile privind frecvența și 
activitățile studenților doctoranzi. Forma de desfăşurare a studiilor universitare de doctorat este cu 
frecvenţă. Prezenţa efectivă necesară a studentului-doctorand este decisă de către conducătorul de 
doctorat, în funcţie de specificul programului doctoral şi cu respectarea prevederilor Regulamentului 
şcolii doctorale. http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/regulamente/regulament-privind-
organizarea-studiilor-universitare-de-doctorat 
 
CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 

 

A.1.2. IOSUD dispune de resursele logistice necesare pentru îndeplinirea misiunii 

studiilor de doctorat. 

A.1.2.1. Existența și eficacitatea unui sistem informatic adecvat pentru evidența studenților doctoranzi și 

a parcursului lor academic. 

În Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi există un sistem informatic pentru evidenţa 
studenţilor doctoranzi şi a parcursului lor academic ( A 1.1.2) Aplicaţia are ca scop gestiunea datelor 
referitoare la doctoranzii şi îndrumătorii de doctorat ai Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi. Interfaţa 
programului este interactivă şi permite introducerea datelor noi, modificarea celor existente, precum şi 
generarea principalelor rapoarte, în formal RTF şi Excel. Baza de date creată cu aplicaţia MSAccess, 
cuprinde următoarele înregistrări: 

INDRUMATORI – tabelul principal al îndrumătorilor de doctorat;  
STUDENT – tabelul principal al doctoranzilor;  
ABSOLV – tabelul principal al absolvenților;  
EXMATR – tabelul principal al retrașilor;  
EXMATRD – tabelul principal al exmatriculaților (retrași definitiv);  
POSTDR – tabelul principal al postdoctoranzilor ;  
ABSOLVP – tabelul principal al absolvenților de la postdoctorat;  
EXMATRP – tabelul principal al retrașilor de la postdoctorat;  
EXAMENE – tabelul datelor referitoare la examenele doctoranzilor, dar și ale absolvenților, 
retrașilor, exmatriculaților. 
REFERATE – tabelul datelor referitoare la rapoartele doctoranzilor, dar și ale absolvenților, 
retrașilor, exmatriculaților. 
TAXE – tabelul datelor referitoare la taxele doctoranzilor, dar și ale absolvenților, retrașilor, 
exmatriculaților. 
MODIFICA – tabelul datelor referitoare la modificări (schimbări de îndrumător, de teză, ...) atât 
pentru doctoranzi, cât și pentru absolvenți, retrași, exmatriculați. 
STUDII – tabelul datelor referitoare la studii anterioare (liceu, facultate, masterat) atât pentru 

doctoranzi, cât și pentru absolvenți, retrași, exmatriculați. 

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_ABONATE
http://www.lib.ugal.ro/acces_mobil_bd_anelis_plus.html
http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/regulamente/regulament-privind-organizarea-studiilor-universitare-de-doctorat
http://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/regulamente/regulament-privind-organizarea-studiilor-universitare-de-doctorat
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%201.1.2
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Principalele formulare ale sistemului informatic sunt:  

  

 
 
Butonul [ÎNDRUMĂTORI] 

 

Butonul [DOMENII/SUBDOMENII] deschide tabelul domeniilor și subdomeniilor îndrumătorilor de 
doctorat; 

 

Butonul [PLANURI DE INVATAMANT] deschide tabelul planurilor de învățământ  
Butonul [DOCTORANZI] are efectul de a afișa, în ordine alfabetică, lista doctoranzilor. Dacă este 
declanșat din interiorul formularului îndrumători, are efectul de a afișa lista doctoranzilor de la 
îndrumătorul care a fost selectat. 
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Butonul [DOCTORANZI în grație] are același efect, dar se referă la doctoranzii în grație; 
Butonul [DOCTORANZI] în prelungiri are același efect, dar se referă la doctoranzii în prelungiri; 
Butonul [DOCTORANZI] în întreruperi are același efect, dar se referă la doctoranzii în întreruperi; 
Butonul [ABSOLVENȚI] are același efect, absolvenți; 
Butonul [RETRAȘI are același efect, dar se referă la retrași; 
Butonul [EXMATRICULAȚI] are același efect, dar se referă la exmatriculați; 
Butonul [POSTDR] are același efect, dar se referă la postdoctoranzi; 
Butonul [ABSOLVENȚI Postdr] are același efect, dar se referă la absolvenții de postdoctorat; 
Butonul [RETRAȘI Postdr] are același efect, dar se referă la retrașii de la postdoctorat; 
Din formularele: DOCTORANZI / DOCTORANZI în grație / DOCTORANZI în prelungiri / DOCTORANZI 
în întreruperi / ABSOLVENȚI / RETRAȘI / EXMATRICULAȚI / POSTDR / ABSOLVENȚI Postdr / 
RETRAȘI Postdr se pot selecta, prin butoane, formulare referitoare la datele ale unui student (sau fost 
student) – astfel: 
Butonul [->ABSOLVENT] mută studentul curent în tabelul absolvenţilor; 
Butonul [->RETRAS] mută studentul curent în tabelul retraşilor. De acolo, în formularul RETRAȘI, se 
poate muta înapoi în tabelul studenţilor, prin butonul [->REINMATRICULARE]; 
Butonul [->EXMATRICULAT] mută studentul curent în tabelul exmatriculaţilor (retraşi definitiv). 
Butonul [EXAMENE ]– formularul referitor la examene atât pentru doctoranzi, cât și pentru absolvenți, 
retrași, exmatriculați. 
Butonul [REFERATE ]– formularul referitor la referate atât pentru doctoranzi, cât și pentru absolvenți, 
retrași, exmatriculați 

 

Butonul [TAXE] – formularul referitor la taxe atât pentru doctoranzi, cât și pentru absolvenți, retrași, 
exmatriculați. 
Butonul [MODIFICA] – formularul referitor la modificări (schimbări de îndrumător, de teză, ...) atât 
pentru doctoranzi, cât și pentru absolvenți, retrași, exmatriculați. 
Butonul [STUDII] – formularul referitor la studii anterioare (liceu, facultate, masterat) atât pentru 
doctoranzi, cât și pentru absolvenți, retrași, exmatriculați 
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CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 

 

A.1.2.2. Existența și utilizarea unui program informatic și dovezi ale utilizării sale pentru verificarea 

procentului de similitudine în toate tezele de doctorat. 

În Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi există sistemul software pentru detectarea 
plagiatului – SISTEMANTIPLAGIAT.RO, care este un instrument online dedicat verificării tuturor 
documentelor cu surse aflate în baza de date proprie a Universității (documente arhivate), în bazele de 
date ale altor Universități (în baza declarației de schimb reciproc de baze de date), resurse internet ( A 
1.2.2) 

Raportul antiplagiat conţine informații legate de: titlul lucrării; autorul/ autorii; tipul documentului 
(carte, îndrumar, teză de doctorat, articol, etc.), precum şi valorile coeficienţilor de similitudine 1 şi 2. 
Coeficientul de similitudine 1 – exprimă procentual nivelul de împrumuturi găsit în anumite surse care 
conţin minimum 5 cuvinte. Limita acceptată în instituția noastră este de maximum 50%. Coeficientul de 
similitudine 2 – exprimă procentual nivelul de împrumuturi care conţin minimum 25 de cuvinte. Limita 
acceptată în instituția noastră este de maximum 5%. 
 Procedura privind organizarea și desfășurarea ședinței publice de susținere a tezei de doctorat, 
prevede, în cadrul operaţiunilor preliminare depunerii tezei la secretariatul doctorat, ca studentul-
doctorand să depună teza de doctorat în format digital împreună cu cererea referitoare la demararea 
procedurilor de analiză a similitudinilor și de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare. 
Secretariatul doctorat transmite teza de doctorat Comisiei de etică universitară (CEU), responsabilă cu 
gestiunea și efectuarea analizei de similitudini folosind aplicația software sistemantiplagiat.ro. Raportul 
de similitudine este remis conducătorului de doctorat în termen de maximum 30 de zile, iar acesta 
întocmeşte rezoluția cu privire la raportul de similitudine. 

Situaţia statistică la nivelul IOSUD-UDJG privind coeficienţii de similitudine este prezentată în 
tabelul de mai jos. 

Domeniul de doctorat 

2015/2016(**) 2016/2017 2017/2018 

Total 
din care 

Total 
din care 

Total 
din care 

CS1 >50% CS2>5% CS1 >50% CS2>5% CS1 >50% CS2>5% 

1 Inginerie industrială 6   8   8   

2 Ingineria produselor alimentare       1   

3 Biotehnologii 1      4   

4 Inginerie mecanică 5   3   8   

file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%201.2.2
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%201.2.2
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5 Inginerie electrică    1      

6 Ingineria sistemelor    2   4   

7 Calculatoare şi tehnologia 
informaţiei 

 
     1   

8 Ingineria materialelor 1   3   2   

9 Inginerie și management în 
agricultură și dezvoltare rurală 

 
        

10 Chimie          

11 Economie    3   3   

12 Management          

13 Filologie 2  1*** 3  2*** 4  2*** 

14 Istorie    1   4   

15 Știința sportului și educației fizice          

16 Medicină          
Legendă: 

Proces Verbal de Evaluare a Originalității Lucrării = PVEOL 

CS1= este o valoare (exprimată ca procentaj) care specifică nivelul de împrumuturi găsit în anumite surse care conţin minimum 5 cuvinte. Limita acceptată în instituția noastră este de maximum 50%. 
CS2= este o valoare procentuală care determină nivelul de împrumuturi care conţin minimum 25 de cuvinte. Limita acceptată în instituția noastră este de maximum 5%. 
Observaţii 

* înregistrarea PVEOL a început cu ianuarie 2015; 

**tezele de doctorat au început să fie analizate cu softul antiplagiat din aprilie 2016 

***s-a analizat Coeficientul de Similitudine 2 și s-a admis teza spre publicare 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/PROCEDURA_PRIVIND_SUSTINEREA_PUBLICA_A
_TEZEI_DE_DOCTORAT_DUPA_10_03_2016-aprob_CSUD_9_05_2016.pdf 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/De_afisat_la_sustinere_publica_teza_doctorat.doc 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/De_afisat_la_sustinere_publica_teza_doctorat_1.doc 

 
CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 

 

Școala Doctorală de Științe Socio-Umane. Prezentare sintetică 

Școala Doctorală de Științe Socio-Umane, înființată conform Deciziei Rectorului Universității 
„Dunărea de Jos” nr. 1940/12.09.2012 (Act infiintare SDSSU), desfășoară programe la ciclul III de studii 
universitare, respectiv studii universitare de doctorat, pentru următoarele domenii de doctorat:  

CNATDCU, Comisia 27 - Științe economice și administrarea afacerilor, Domenii: Management și 
Economie; 
CNATDCU, Comisia 28 - Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport, Domeniu Știința 
sportului și educației fizice - înfiinţat în anul 2018, prin Ordinul nr. 4154/2018 privind înființarea 
domeniilor de doctorat în cadrul instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (art.2). 
Studenţii doctoranzi admişi în anul universitar 2018-2019 se află în primul an de pregătire pentru 
doctorat. 
CNATDCU, Comisia 29 – Filologie ; 
CNATDCU, Comisia 31 - Istorie și studii culturale, Domeniul Istorie. 

În acord cu misiunea, strategia și obiectivele asumate 
(http://www.ugal.ro/files/doctorat/2019/Misiunea_strategia_obiectivele_SDSSU.pdf), Școala Doctorală 
de Științe Socio-Umane, prin cele 5 domenii ale sale, are, ca principală misiune, realizarea și 
dezvoltarea activității de formare a tinerilor cercetători și specialiști, pe baza unui stagiu de cercetare 
științifică aprofundată în domeniile doctorale ale Școlii, în vederea pregătirii resursei umane necesare 
progresului societății.  

Școala Doctorală de Științe Socio-Umane are drept strategie proprie dezvoltarea unui mediu 
educațional și de cercetare performant - atât pentru cei 31 conducători de doctorat2 (A 3.1.1. 
Conducatori doctorat), dar și pentru studenții doctoranzi (C 2.1.1 Doctoranzi SDSSU) -, mediu centrat 

                                                           
2
 1 conducător de doctorat retras, la cerere, în data de 29.01.2019 - A 3.1.1. Conducatori doctorat\Cerere Iorga Alina 

retragere IOSUD, 29.01.2019.pdf 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/PROCEDURA_PRIVIND_SUSTINEREA_PUBLICA_A_TEZEI_DE_DOCTORAT_DUPA_10_03_2016-aprob_CSUD_9_05_2016.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/PROCEDURA_PRIVIND_SUSTINEREA_PUBLICA_A_TEZEI_DE_DOCTORAT_DUPA_10_03_2016-aprob_CSUD_9_05_2016.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/De_afisat_la_sustinere_publica_teza_doctorat.doc
http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/De_afisat_la_sustinere_publica_teza_doctorat_1.doc
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/Act%20infiintare%20SDSSU
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2019/Misiunea_strategia_obiectivele_SDSSU.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%203.1.1.%20Conducatori%20doctorat
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%203.1.1.%20Conducatori%20doctorat
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%202.1.1%20Doctoranzi%20SDSSU
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%203.1.1.%20Conducatori%20doctorat/Cerere%20Iorga%20Alina%20retragere%20IOSUD,%2029.01.2019.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%203.1.1.%20Conducatori%20doctorat/Cerere%20Iorga%20Alina%20retragere%20IOSUD,%2029.01.2019.pdf
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pe progres tehnologic şi inovare, competitiv la nivel naţional şi internaţional, care să consolideze 
cercetările doctorale gălățene într-un pol de excelenţă axat pe generarea cunoaşterii şi a transferului de 
cunoaștere, cu impact direct asupra creşterii performanţei științifice, a vizibilității și a rezultatelor 
cercetării specifice către mediul socio-economic și cultural. Totodată, sunt promovate principiile corecte 
ale deontologiei și eticii în cercetarea științifică, pentru formarea, dezvoltarea şi motivarea resursei 
umane. 

Strategia și obiectivele asumate ale Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane sunt concretizate în 
următoarele direcții : 

 Valorificarea resurselor umane și a infrastructurii de cercetare, inovare și dezvoltare ale 
Universității „Dunărea de Jos” din Galați pentru formarea de noi resurse umane înalt calificate, 
în urma parcurgerii stagiului doctoral în cele 5 domenii ale Școlii; 

 Consolidarea domeniilor existente de studii universitare de doctorat și promovarea de direcții 
noi, în scopul diversificării cercetării doctorale, ținând cont de resursele Universității „Dunărea 
de Jos” din Galați și de 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. 

 Integrarea Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane în reţele naționale și internaționale de 
excelenţă, în vederea realizării unei cercetări fundamentale inovative. 

 Promovarea cercetării interdisciplinare, în corelație cu Regulamentul instituţional privind 
organizarea şi funcţionarea studiilor universitare de doctorat în şcolile doctorale din 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-
privind-organizarea-studiilor-universitare-de-doctorat) și cu Strategia de cercetare CDI a 
Universității „Dunărea de Jos” din Galați (http://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2017/HS71-
anexa38_STRATEGIA_CDI_2016-2020.pdf), în sensul valorificării capacității de cercetare în 
domeniile doctorale identificate, precum și în domenii interdisciplinare. 

 Identificarea și aplicarea unor noi direcții de cercetare în cadrul Școlii Doctorale de Științe 
Socio-Umane, cu impact științific, economic şi socio-cultural major, contribuind la soluționarea 
problemelor actuale ale societății, dar și la dezvoltarea unor cercetări cu impact pe termen lung 
asupra acesteia. 
 

Consiliul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane 
(http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/11_12_Componenta_CSDSSU_2017-2022.pdf) este 
format din: 

 
Prof. dr. habil. IFRIM Nicoleta  Director al Școlii Doctorale de 

Științe Socio-umane 
Facultatea de Litere 

Prof. dr. ANTOFI Eugenia-Simona  Membru  Facultatea de Litere 

Prof. dr. habil. CĂPĂȚÎNĂ Alexandru  Membru  Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Prof. dr. habil. CRISTACHE Nicoleta  Membru Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor 

Prof. dr. habil. ENACHE George-Eugen  Membru  Facultatea de Istorie, Filosofie și 
Teologie 

Prof. dr. habil. NEAGU Mariana  Membru  Facultatea de Litere 

Student-doctorand ANDONIE Raluca-
Ioana (ARDEAN)  

Membru  Facultatea de Litere 

Academician Eugen SIMION  Membru onorific  Director al Institutului de 
Istorie şi Teorie Literară 

„G.Călinescu” al Academiei 
Române, Doctor Honoris Causa al 
Universităţii „Dunărea de Jos" din 

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
http://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2017/HS71-anexa38_STRATEGIA_CDI_2016-2020.pdf
http://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2017/HS71-anexa38_STRATEGIA_CDI_2016-2020.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/11_12_Componenta_CSDSSU_2017-2022.pdf
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Galaţi, membru al Consiliului 
General CNATDCU 

 

 Prof.univ.dr.Ionel CÂNDEA  Membru onorific  Membru corespondent al Academiei 
Române, 

Director al Muzeului Brăilei „Carol I”, 
membru al European Association of 
Archaeologist, membru de onoare al 

Institutului de Arheologie al 
Academiei Române, Iaşi, Director al 

Centrului de Studii Dunărene din 
Brăila, sub egida Academiei Române 

Prof. univ.dr. Domingo RIBEIRO 
SORIANO  

Membru onorific  Universitatea din Valencia, 
Spania,Doctor Honoris Causa al 

Universităţii „Dunărea de Jos" din 
Galaţi, membru Motiva Network, 
Academy Management (journal 

reviewer), European, Council Small 
Business and Entrepreneurship 

Prof.univ.dr. Andreas MUSOLFF  Membru onorific  Professor of Intercultural 
Communication, School of Politics, 

Philosophy, Language and 
Communication Studies, University of 
East Anglia, Norwich, U.K., Laureat 

Unilever Prize for Innovative Language 
Teaching 

 
Coordonatorii domeniilor de doctorat sunt: FILOLOGIE - Prof. dr. ANTOFI Eugenia-Simona ; 
ISTORIE – Prof.dr.habil. TULUȘ Arthur ; ECONOMIE și MANAGEMENT - Prof. dr. habil. CRISTACHE 
Nicoleta; ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI A EDUCAȚIEI FIZICE – Prof.dr.habil. MEREUȚĂ Claudiu. 
 La momentul evaluării, în cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane, activează 32 de 
conducători de doctorat, titulari și asociați, în domeniile ( A 3.1.1. Conducatori doctorat) : 

1. Filologie – 11 conducători de doctorat afiliați, din care 7 titulari ai Universității „Dunărea de Jos” 
din Galați, 1 conducător de doctorat titular retras, la cerere, în data de 29.01.2019 ( A 3.1.1. 
Conducatori doctorat\Cerere Iorga Alina retragere IOSUD, 29.01.2019.pdf), 2 conducători de 
doctorat pensionari și 2 conducători de doctorat titulari la Universitatea „Vasile Alecsandri” din 
Bacău și Academia de Studii Economice din București ; 

2. Istorie – 9 conducători de doctorat afiliați, din care 8 titulari ai Universității „Dunărea de Jos” din 
Galați și 1 titular -manager al Muzeului Brăilei „Carol I” ; 

3. Economie – 3 conducători de doctorat afiliați, titulari ai Universității „Dunărea de Jos” din 
Galați ; 

4. Management – 5 conducători de doctorat afiliați, din care 4 titulari ai Universității „Dunărea de 
Jos” din Galați și 1 titular al Universității „Ovidius” din Constanța ; 

5. Stiința sportului și educației fizice, domeniu înfiinţat în anul 2018, prin Ordinul nr. 4154/2018 
privind înființarea domeniilor de doctorat în cadrul instituțiilor organizatoare de studii 
universitare de doctorat (art.2) – 3 conducători de doctorat afiliați, din care 2 titulari ai 
Universității „Dunărea de Jos” din Galați și 1 titular al Universității „Transilvania” din Brașov. 
În anul universitar 2018-2019, sunt înmatriculați la studii doctorale în domeniile Școlii Doctorale 

de Științe Socio-Umane, un număr de 99 doctoranzi în stagiu (27 doctoranzi la forma buget cu bursă 
MEN, 56 doctoranzi la forma buget fără bursă și 16 doctoranzi cu taxă), 12 doctoranzi aflați în 
perioadă de prelungire, 5 doctoranzi în întrerupere și 36 doctoranzi în perioadă de grație. (C 2.1.1 
Doctoranzi SDSSU).  

 

file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%203.1.1.%20Conducatori%20doctorat
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%203.1.1.%20Conducatori%20doctorat/Cerere%20Iorga%20Alina%20retragere%20IOSUD,%2029.01.2019.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%203.1.1.%20Conducatori%20doctorat/Cerere%20Iorga%20Alina%20retragere%20IOSUD,%2029.01.2019.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%202.1.1%20Doctoranzi%20SDSSU
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%202.1.1%20Doctoranzi%20SDSSU
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A.2. Infrastructura de cercetare 

A.2.1. IOSUD/școlile doctorale dețin o infrastructură de cercetare care să 

susțină derularea activităților specifice studiilor universitare de doctorat 

A.2.1.1. IOSUD / Școala doctorală prezintă dovezi privind deținerea sau închirierea 

spațiilor pentru activitățile de cercetare specifice programelor doctorale (laboratoare, 

terenuri experimentale, stațiuni de cercetare etc.). 

 
În acord cu misiunea și obiectivele asumate 

(http://www.ugal.ro/files/doctorat/2019/Misiunea_strategia_obiectivele_SDSSU.pdf), Școala Doctorală 
de Științe Socio-Umane dispune de o bază materială adecvată pentru derularea studiilor doctorale, 
fiecare domeniu asigurând doctoranzilor săi spații, dotări și laboratoare adecvate studiului de excelență 
(A 2.1.1 Spatii cercetare) 

Doctoranzii în domeniul Filologie (A 2.1.1 Spatii cercetare\Filologie) au acces la baza 
materială, spațiile și logistica a trei centre de cercetare cu profil filologic, instituționalizate și care își 
prezintă oferta specifică prin intermediul platformei ERRIS. 

Centrul interdisciplinar de Studii culturale central şi sud-est europene (director – 
prof.dr.Simona Antofi, sediul - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Str. Domnească nr. 111, sala 
AS 104.), 
(https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=d
GFCall&wtok=f009bf3236345cdfe907a8904618513b433679f8&wtkps=TY5JDoMwEAT/MndQzM5wj5R
TTnkAYMdYmM0Li6L8PTZRpJy6NNVqTY05vjSmCJvppYZKIEmzJC7iSmOMoAUFTwWC7I6NRpaNh2
nI2E902LkayoCYvRPLGuQrb/jZjtwaO4EgDBO1koX1PIeT4uFsGylaL51bfF4QfLgXFsvU8XcirtI+74o/Rm
Fuv+ks8lB6da1bIb8iQUjitITq/QE=&wchk=b60417f6f6f12d142372fc47bd899e41302deabf) este Centru 
de Excelență al Universității gălățene 
(http://www.ugal.ro/files/cercetare/centre%20de%20cercetare/17_08_UDJG-
UC_de_excelent_16_08_2018.pdf), care desfășoară activități performante de cercetare fundamentală, 
de specialitate și interdisciplinară de tip teoretic și practic – aplicativ în domeniul culturii din spațiul 
central și sud-est european, vizând internaționalizarea rezultatelor astfel obținute. Activitățile 
desfășurate în cadrul Centrului se realizează prin formarea de echipe de cercetare alcătuite din cadre 
didactice, cercetători și postdoctoranzi ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați, ai Institutelor și ai 
structurilor de cercetare ale Academiei Române, precum și ai altor institute/centre/instituții de 
învățământ și de cercetare din țară și din străinătate ce desfășoară activități de profil. Direcțiile specifice 
de cercetare ştiinţifică inter- și multidisciplinară sprijină cercetarea de tip doctoral în domeniul filologic, 
având în vedere cultura central și sud-est europeană și vizând : 
1. Dinamica conceptelor aferente studiilor literare, culturale și socio-umane și resemnificarea 
principalelor coordonate ideologice (identitate, local, regional, marginal, teritorial, naţional, universal, 
periferic, tradiţie, cosmopolitism ş.cl.). 
2. Geografiile comparatiste/geografia literară și geopolitică. 
3. Balcanism literar și Commonwealth bizantin/Commonwealth fanariot. 
4. Studii exilice și diasporice. 
5. Studii asupra memoriei culturale și sociale din spațiul central și sud-est european. 
6. Literatura – purtătoare a culturii urbane a memoriei. 
7. Literatura central și sud-est europeană în raport cu paradigmele sociologiei și ale politologiei actuale. 
8. Fenomenul migraționist din spațiul central și sud-est european din perspectivă literară, socio – 
culturală și politică. 
 Conducătorii de doctorat, membri ai Centrului de excelență, au calitatea de cercetători asociați 
ai Institutului de Istorie Și Teorie Literară „G. Călinescu" al Academiei Române, coordonat de 
Academician Eugen Simion. 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2019/Misiunea_strategia_obiectivele_SDSSU.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%202.1.1%20Spatii%20cercetare
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%202.1.1%20Spatii%20cercetare/Filologie
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=f009bf3236345cdfe907a8904618513b433679f8&wtkps=TY5JDoMwEAT/MndQzM5wj5RTTnkAYMdYmM0Li6L8PTZRpJy6NNVqTY05vjSmCJvppYZKIEmzJC7iSmOMoAUFTwWC7I6NRpaNh2nI2E902LkayoCYvRPLGuQrb/jZjtwaO4EgDBO1koX1PIeT4uFsGylaL51bfF4QfLgXFsvU8XcirtI+74o/RmFuv+ks8lB6da1bIb8iQUjitITq/QE=&wchk=b60417f6f6f12d142372fc47bd899e41302deabf
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=f009bf3236345cdfe907a8904618513b433679f8&wtkps=TY5JDoMwEAT/MndQzM5wj5RTTnkAYMdYmM0Li6L8PTZRpJy6NNVqTY05vjSmCJvppYZKIEmzJC7iSmOMoAUFTwWC7I6NRpaNh2nI2E902LkayoCYvRPLGuQrb/jZjtwaO4EgDBO1koX1PIeT4uFsGylaL51bfF4QfLgXFsvU8XcirtI+74o/RmFuv+ks8lB6da1bIb8iQUjitITq/QE=&wchk=b60417f6f6f12d142372fc47bd899e41302deabf
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=f009bf3236345cdfe907a8904618513b433679f8&wtkps=TY5JDoMwEAT/MndQzM5wj5RTTnkAYMdYmM0Li6L8PTZRpJy6NNVqTY05vjSmCJvppYZKIEmzJC7iSmOMoAUFTwWC7I6NRpaNh2nI2E902LkayoCYvRPLGuQrb/jZjtwaO4EgDBO1koX1PIeT4uFsGylaL51bfF4QfLgXFsvU8XcirtI+74o/RmFuv+ks8lB6da1bIb8iQUjitITq/QE=&wchk=b60417f6f6f12d142372fc47bd899e41302deabf
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=f009bf3236345cdfe907a8904618513b433679f8&wtkps=TY5JDoMwEAT/MndQzM5wj5RTTnkAYMdYmM0Li6L8PTZRpJy6NNVqTY05vjSmCJvppYZKIEmzJC7iSmOMoAUFTwWC7I6NRpaNh2nI2E902LkayoCYvRPLGuQrb/jZjtwaO4EgDBO1koX1PIeT4uFsGylaL51bfF4QfLgXFsvU8XcirtI+74o/RmFuv+ks8lB6da1bIb8iQUjitITq/QE=&wchk=b60417f6f6f12d142372fc47bd899e41302deabf
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=f009bf3236345cdfe907a8904618513b433679f8&wtkps=TY5JDoMwEAT/MndQzM5wj5RTTnkAYMdYmM0Li6L8PTZRpJy6NNVqTY05vjSmCJvppYZKIEmzJC7iSmOMoAUFTwWC7I6NRpaNh2nI2E902LkayoCYvRPLGuQrb/jZjtwaO4EgDBO1koX1PIeT4uFsGylaL51bfF4QfLgXFsvU8XcirtI+74o/RmFuv+ks8lB6da1bIb8iQUjitITq/QE=&wchk=b60417f6f6f12d142372fc47bd899e41302deabf
http://www.ugal.ro/files/cercetare/centre%20de%20cercetare/17_08_UDJG-UC_de_excelent_16_08_2018.pdf
http://www.ugal.ro/files/cercetare/centre%20de%20cercetare/17_08_UDJG-UC_de_excelent_16_08_2018.pdf
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Înfiinţat în 2005, în cadrul Departamentului de Literatură română al Facultăţii gălăţene de Litere, 
şi cotat B, în urma evaluării CNCSIS, Centrul de Cercetare Comunicare Interculturală şi Literatură 
(director- Conf.dr. Oana Cenac) 

(https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a
8&wf=dGFCall&wtok=b535036e6a62df10fdbe9b3d37a310c6197136f0&wtkps=TY7LDoIwEEX/ZfYQS6
HAsDdx5coPAIqlobza8orx320xJq7uyZybmykxxZfBBGGznTJQSCQJi2lGC4MUwUgOnjIE1R4bj5ZmOG
xFhm7k/S50nwfE7q2c1yBdRSXOduTWmhMIQj/yRTVhOU3hqEU4LZWStZfOzT4vCD7cC/PS6OPvRFyl
ft61eAzS3n7TLPKQe3Uta6m+IkaIKWNQvD8=&wchk=00b2d6b37317a0e73d2f0f9158b2b9ed8c11c2ab
), este acreditat la nivelul Universității gălățene 
(http://www.ugal.ro/files/cercetare/2018/3_UC_SUA_RO_15_05_2018.pdf) și girat de un consiliu 
științific care include personalități de marcă în domeniul filologic 
(https://centruldecercetarecomunicareinterculturala.wordpress.com/): Acad. Eugen Simion, Acad. 
Gheorghe Chivu, Prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel, Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, Prof. univ. dr. 
Gheorghe Manolache, Prof. univ. dr. Iulian Boldea, Prof. univ. dr. Antonio Patraş, Prof. univ. dr. 
habil.  Laura Bădescu, Prof. univ. dr. Vasile Spiridon, Prof. univ. dr. Caius Dobrescu, Prof. univ. dr. Ilie 
Rad, Prof. univ. dr. habil. Cristian Moroianu, Prof. univ. dr. Liviu Groza, Conf. univ. dr. Marian Petcu, 
Conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan.  

Principalele direcții de cercetare ale echipei centrului sunt 
(http://www.unicer.ugal.ro/index.php/ro/prezentare-cil): 

I. Configuraţii literare şi repere identitare româneşti în context universal 
 Literatura română în totalitarism şi posttotalitarism. 
 Modele europene în literatura română a secolelor XIX-XXI. 
 Canon şi anti-canon în literatura şi critica românească a secolelor XX-XXI. 
 Memorie culturală şi reprezentări literare. 

II. Politici lingvistice în spaţiul cultural european actual 
 Comunicare și plurilingvism. 
 Orientări actuale în studiul limbii române. Perspective transculturale. 
 Limba română şi identitatea culturală românească. 

1. Modele culturale europene și reprezentări cultural-identitare reflectate în mass-media 
 Mărci identitare și plurilingivism în discursul media. 
 Frontiere şi transgresiuni generice. De la literatură la reprezentare media. 
 Interferenţe lingvistice şi discurs media. 

Centrul de cercetare în teoria şi practica discursului este Centru de excelență în cadrul 
Facultății de Litere, Departamentul de Limbă și literatură franceză 
(http://www.ugal.ro/files/cercetare/centre%20de%20cercetare/17_08_UDJG-
UC_de_excelent_16_08_2018.pdf) (director – prof.dr.Anca Gâță), care își prezintă oferta pe platforma 
de profil ERRIS 
(https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=d
GFCall&wtok=e7eafc605dd4e765c66c896d3a40d874d832a916&wtkps=TY5JDoMwEAT/MndQzBqGO1
JOOeUBgB1jYTYvLIry99hEkXLq0lSrNTXm+NKYImymlxpKgSTNkiKNS40xghYUPF0RZHdsNLJsPExD
xn6iw87VUATE7J1Y1iBfecPPduTW2AkEYZiolSys5zmcFA9n20jReunc4vOC4MO9sFimjr8TcZX2eVf8M
Qpz+01nkYfCq6puhfyKBCGJvXp/AA==&wchk=0e395bd60f6296f1efb6a5f2378ef7fbcff88ff5), fiind 
specializat în următoarele direcții de cercetare, compatibile cu subdomeniul de doctorat Limba și 
literatura franceză: teoria literaturii și literaturi francofone, lingvistică și științe ale limbajului, limba 
franceză pentru scopuri specifice, traduceri.  

Centrul „Cercetarea de interfață a textului original și tradus. Dimensiuni cognitive și 
comunicaționale ale mesajului”, organizat în cadrul Departamentului de Limbă și literatură engleză al 
Facultății de Litere, este acreditat la nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galați 
(http://www.ugal.ro/files/cercetare/2018/3_UC_SUA_RO_15_05_2018.pdf), (director – 
Prof.dr.habil.Mariana Neagu - http://www.lit.ugal.ro/index.php/en/) și prezent pe platforma UNICER a 

https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=b535036e6a62df10fdbe9b3d37a310c6197136f0&wtkps=TY7LDoIwEEX/ZfYQS6HAsDdx5coPAIqlobza8orx320xJq7uyZybmykxxZfBBGGznTJQSCQJi2lGC4MUwUgOnjIE1R4bj5ZmOGxFhm7k/S50nwfE7q2c1yBdRSXOduTWmhMIQj/yRTVhOU3hqEU4LZWStZfOzT4vCD7cC/PS6OPvRFylft61eAzS3n7TLPKQe3Uta6m+IkaIKWNQvD8=&wchk=00b2d6b37317a0e73d2f0f9158b2b9ed8c11c2ab
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=b535036e6a62df10fdbe9b3d37a310c6197136f0&wtkps=TY7LDoIwEEX/ZfYQS6HAsDdx5coPAIqlobza8orx320xJq7uyZybmykxxZfBBGGznTJQSCQJi2lGC4MUwUgOnjIE1R4bj5ZmOGxFhm7k/S50nwfE7q2c1yBdRSXOduTWmhMIQj/yRTVhOU3hqEU4LZWStZfOzT4vCD7cC/PS6OPvRFylft61eAzS3n7TLPKQe3Uta6m+IkaIKWNQvD8=&wchk=00b2d6b37317a0e73d2f0f9158b2b9ed8c11c2ab
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=b535036e6a62df10fdbe9b3d37a310c6197136f0&wtkps=TY7LDoIwEEX/ZfYQS6HAsDdx5coPAIqlobza8orx320xJq7uyZybmykxxZfBBGGznTJQSCQJi2lGC4MUwUgOnjIE1R4bj5ZmOGxFhm7k/S50nwfE7q2c1yBdRSXOduTWmhMIQj/yRTVhOU3hqEU4LZWStZfOzT4vCD7cC/PS6OPvRFylft61eAzS3n7TLPKQe3Uta6m+IkaIKWNQvD8=&wchk=00b2d6b37317a0e73d2f0f9158b2b9ed8c11c2ab
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=b535036e6a62df10fdbe9b3d37a310c6197136f0&wtkps=TY7LDoIwEEX/ZfYQS6HAsDdx5coPAIqlobza8orx320xJq7uyZybmykxxZfBBGGznTJQSCQJi2lGC4MUwUgOnjIE1R4bj5ZmOGxFhm7k/S50nwfE7q2c1yBdRSXOduTWmhMIQj/yRTVhOU3hqEU4LZWStZfOzT4vCD7cC/PS6OPvRFylft61eAzS3n7TLPKQe3Uta6m+IkaIKWNQvD8=&wchk=00b2d6b37317a0e73d2f0f9158b2b9ed8c11c2ab
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UDJG - http://www.unicer.ugal.ro/index.php/ro/prezentare-litcit, propunându-și crearea unui cadru 
organizatoric şi instituţional pentru următoarele axe tematice: Studii comparative de traducere; studii 
terminologice; contribuṭii româneṣti în predarea limbii engleze pentru scopuri specifice; Discursuri 
specializate din perspectivă culturală. Principalele direcții de cercetare ale echipei centrului sunt: analiza 
discursului literar; reprezentări literare, filmice ale identității (naționale, etnice, de gen); dimensiunea 
culturală a limbajului; teoria și practica traducerii; terminologii. 

Doctoranzii în domeniul Istorie au la dispoziție spațiile, logistica și echipamentele aflate în 
dotarea unui centru instituționalizat, care susține activitatea de cercetare doctorală în domeniu. 
Centrul de Studii Istorice şi Social-Culturale Est-Europene (A 2.1.1 Spatii cercetare\Istorie) (director 
– prof.dr.habil.Silviu Lupașcu)- https://csiscee.wordpress.com/, 
http://www.ugal.ro/files/cercetare/2018/3_UC_SUA_RO_15_05_2018.pdf, propune următoarele domenii 
fundamentale de cercetare : Ştiinţe umaniste şi arte, Ştiinţe politice, Ştiinţe sociale. Subdomeniile de 
cercetare ale centrului sunt : Istorie, Arheologie, Studii culturale, Filosofie, Relaţii internaţionale şi studii 
europene, Sociologie. Principalele direcții de cercetare propuse vizează preistoria spaţiului est-
european, conceptul de frontieră în estul Europei în epoca romană şi perioada bizantină, elemente de 
drept şi de diplomaţie aplicată în răsăritul Europei: Imperiul Roman, Bizanţ, Imperiul Otoman, spaţiul 
românesc şi România în relaţiile internaţionale, diplomaţi şi diplomaţie românească, navigaţie şi 
schimburi comerciale la Dunărea de Jos, spaţiul danubiano-pontic în geopolitica relaţiilor internaţionale 
contemporane, integrarea culturii româneşti în cultura europeană, măsuri şi direcţii privind protejarea 
patrimoniului material şi cultural românesc în U.E., Republica Moldova între destin românesc, ocupaţie 
sovietică şi vocaţie independentă, legislaţia europeană şi problemele de mediu ale euroregiunii Dunărea 
de Jos, religia în cadrul relaţiilor internaţionale, psihologia istoriei: mentalităţi în Europa de Est, 
feminismul şi postfeminismul în mentalitatea est-europeană: istorie şi actualitate, conflictele bioetice ale 
societăţii contemporane în Europa Răsăriteană etc. 

Doctoranzii în domeniile Economie și Management beneficiază de suportul logistic și 
echipamentele puse la dispoziție de Centrul de cercetare de Excelență Strategii de dezvoltare a 
sistemelor economice competitive (STRATEC) 
 (http://www.ugal.ro/files/cercetare/centre%20de%20cercetare/17_08_UDJG-
UC_de_excelent_16_08_2018.pdf) (director – prof.dr.ing.Daniela Ancuța Șarpe), a cărui infrastructură 
de cercetare și ofertă de servicii este prezentată pe platforma de profil ERRIS 
(https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=d
GFCall&wtok=d4d3c3d6b7b2302f5f6343bd6d086f3f6da4dd05&wtkps=dY7BDoMgEER/xXDXAGrV9d6k
p576AQhoqFYURGua/nvB9trTvt2ZnQyDEl4WckDb0g8W1QpIntMSV7WFFJBVAnnKMCDa5hvhezHOcl
ym9dkwjSnXpooJ2YzZYkKrwtk++KnPkwcQQA8t3CATNk2JNl0yuWZQPIhem4+ZARJuZEaySMjorm24+
k6zk2b/7/D/a2iMA/uFt1fT3Ua1XMSvxIkGqIJ0ZlwNX8GHpQXGqH5/AA==&wchk=9a18d09972ecc5613
7273aa12561bd7b4559a547).  

STRATEC (www.stratec.ugal.ro) include următoarele laboratoare specializate, care pun la 
dispoziția doctoranzilor echipamente, instalații și software de profil (A 2.1.1 Spatii 
cercetare\Economie_Management) : 

1.  Laboratorul de Cercetări Economice Aplicate 
Direcţii de cercetare: 

 Strategii de dezvoltare în domeniul antreprenorial – abordări din perspectivele: managerială, de 
marketing, financiară şi de politică economică 

 Dezvoltarea durabilă la nivel local, regional şi naţional – analiză de modele, indicatori, prospectarea 
tendinţelor, politici economice în  domeniu 

2. Laboratorul de Modelare şi Previziuni Economice 
Direcţii de cercetare : 

 Creştere şi dezvoltare în economia bazată pe cunoştinţe – modelarea sistemelor economico-sociale în 
condiţii de risc şi incertitudine 

3. Laborator Administrarea Afacerilor 
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Direcții de cercetare: 
 Strategii şi politici competitive în administrarea afacerilor 

Doctoranzii în domeniul Știința sportului și a educației fizice sunt susținuți, în activitatea de 

cercetare specifică, de Centrul de cercetări pentru performanţă umană, ierarhizat în categoria de 

excelență(http://www.ugal.ro/files/cercetare/centre%20de%20cercetare/17_08_UDJG-

UC_de_excelent_16_08_2018.pdf) (director – prof.dr.habil.Claudiu Mereuță), prezent pe platforma 

ERRIS(https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8

&wf=dGFCall&wtok=a9df97a9e46603b9e3529694387d32a716470675&wtkps=TY5JDsIwEAT/MvdE2N

nI5I7EiRMPSGLjWDiblyxC/B07CIlTl6ZaramxwJfBDGG1T2WgkkiyPC2zpDKYIBjJINAZQXX7yqjjw24bMj

xH1m9C92VE7NbJeYmKRTTiaFO/xg8gCP3InOJxPU3xqEU8uUbJNkjv5pAnhBD+hdlxvf+diK+0j5sW90

Ha6286pwHKoC51K9VXpAiEJgVU7w8=&wchk=45d1642c49daaea39f0a41e4cc1f53f63350aeed), cu 

următoarele direcții de cercetare: 

1. Realizarea de studii privind eficientizarea atitudinilor comportamentale asupra îmbunătăţirii şi 
menţinerii stării de sănătate a populaţiei. 
2.  Implementarea programelor operaţionale privind activităţile fizice pe tot parcursul vieţii prin 
practicarea independentă şi asistată a exerciţiului fizic. 
3. Studii cu caracter interdisciplinar (psihologic, pedagogic, medical, economic, tehnic sau din 
domeniul altor ştiinte) care să releve contribuţia altor domenii de activitate în creşterea eficienţei 
activităţilor motrice şi a performanţelor umane. 
4. Studii privind evaluarea şi optimizarea capacităţilor funcţionale, condiţionale şi coordinative la 
nivelul populaţiei şcolare şi a sportivilor de performanţă. 
5. Studii privind aplicabilitatea practică a metodelor şi dispozitivelor elaborate şi brevetate în 
cadrul facultăţii. 
6. Studii privind evaluarea potenţialului biomotric şi psihomotric la persoanele incluse în sistemul 
educaţional (inclusiv persoanele cu cerinţe speciale). 
 În cadrul centrului funcționează următoarele laboratoare (A 2.1.1 Spatii cercetare\Stiinta 
sportului): 

1. DIAGNOZĂ ŞI ANALIZĂ A CAPACITǍŢILOR COORDINATIVE – DACC (responsabil prof. 

univ. dr. hab. Laurenţiu-Gabriel Talaghir) 
Direcţii de cercetare: 
- Realizarea de studii privind eficientizarea atitudinilor comportamentale asupra îmbunătăţirii şi 
menţinerii stării de sănătate a populaţiei. 
- Implementarea programelor operaţionale privind activităţile fizice pe tot parcursul vieţii prin practicarea 
independentă şi asistată a exerciţiului fizic. 
- Studii cu caracter interdisciplinar (psihologic, pedagogic, medical, economic, tehnic sau din domeniul 
altor ştiinte) care să releve contribuţia altor domenii de activitate în creşterea eficienţei activităţilor 
motrice şi a performanţelor umane. 
 2. EVALUARE MOTRICĂ ŞI SOMATO-FUNCŢIONALĂ – EMSF (responsabil conf. univ. dr. 
Zenovia Stan) 
Direcţii de cercetare: 
- Studii privind evaluarea şi optimizarea capacităţilor funcţionale, condiţionale şi coordinative la nivelul 
populaţiei şcolare şi a sportivilor de performanţă. 
- Studii privind aplicabilitatea practică a metodelor şi dispozitivelor elaborate şi brevetate în cadrul 
facultăţii. 
- Studii privind evaluarea potenţialului biomotric şi psihomotric la persoanele incluse în sistemul 
educaţional (inclusiv persoanele cu cerinţe speciale). 
 3. KINETOTERAPIE (responsabil lect. univ. dr. Dan Eugen COSTIN) 
Direcţii de cercetare: 

http://www.ugal.ro/files/cercetare/centre%20de%20cercetare/17_08_UDJG-UC_de_excelent_16_08_2018.pdf
http://www.ugal.ro/files/cercetare/centre%20de%20cercetare/17_08_UDJG-UC_de_excelent_16_08_2018.pdf
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=a9df97a9e46603b9e3529694387d32a716470675&wtkps=TY5JDsIwEAT/MvdE2NnI5I7EiRMPSGLjWDiblyxC/B07CIlTl6ZaramxwJfBDGG1T2WgkkiyPC2zpDKYIBjJINAZQXX7yqjjw24bMjxH1m9C92VE7NbJeYmKRTTiaFO/xg8gCP3InOJxPU3xqEU8uUbJNkjv5pAnhBD+hdlxvf+diK+0j5sW90Ha6286pwHKoC51K9VXpAiEJgVU7w8=&wchk=45d1642c49daaea39f0a41e4cc1f53f63350aeed
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=a9df97a9e46603b9e3529694387d32a716470675&wtkps=TY5JDsIwEAT/MvdE2NnI5I7EiRMPSGLjWDiblyxC/B07CIlTl6ZaramxwJfBDGG1T2WgkkiyPC2zpDKYIBjJINAZQXX7yqjjw24bMjxH1m9C92VE7NbJeYmKRTTiaFO/xg8gCP3InOJxPU3xqEU8uUbJNkjv5pAnhBD+hdlxvf+diK+0j5sW90Ha6286pwHKoC51K9VXpAiEJgVU7w8=&wchk=45d1642c49daaea39f0a41e4cc1f53f63350aeed
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https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=a9df97a9e46603b9e3529694387d32a716470675&wtkps=TY5JDsIwEAT/MvdE2NnI5I7EiRMPSGLjWDiblyxC/B07CIlTl6ZaramxwJfBDGG1T2WgkkiyPC2zpDKYIBjJINAZQXX7yqjjw24bMjxH1m9C92VE7NbJeYmKRTTiaFO/xg8gCP3InOJxPU3xqEU8uUbJNkjv5pAnhBD+hdlxvf+diK+0j5sW90Ha6286pwHKoC51K9VXpAiEJgVU7w8=&wchk=45d1642c49daaea39f0a41e4cc1f53f63350aeed
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- Studii privind evaluarea potenţialului biomotric şi psihomotric la persoanele incluse în sistemul 
educaţional (inclusiv persoanele cu cerinţe speciale). 
- Implementarea programelor operaţionale privind activităţile fizice pe tot parcursul vieţii prin practicarea 
independentă şi asistată a exerciţiului fizic. 
- Studii cu caracter interdisciplinar (psihologic, pedagogic, medical, economic, tehnic sau din domeniul 
altor ştiinte) care să releve contribuţia altor domenii de activitate în creşterea eficienţei activităţilor 
motrice şi a performanţelor umane. 
 4. BIOMECANICA (responsabil prof. univ. dr. hab. Claudiu Mereuţă) 
Direcţii de cercetare: 
- Studii privind evaluarea potenţialului biomotric şi psihomotric la persoanele incluse în sistemul 
educaţional (inclusiv persoanele cu cerinţe speciale). 
- Biomecanica exerciţiului fizic. 
- Studii cu caracter interdisciplinar (psihologic, pedagogic, medical, economic, tehnic sau din domeniul 
altor ştiinte) care să releve contribuţia altor domenii de activitate în creşterea eficienţei activităţilor 
motrice şi a performanţelor umane. 
 
CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 
 
A.2.1.2. IOSUD/Școala doctorală are acorduri de colaborare încheiate cu instituții de 

învățământ superior, cu institute de cercetare, cu rețele de cercetare pentru exploatarea 

în parteneriat a diverselor infrastructuri de cercetare și își prezintă public oferta de 

servicii de cercetare prin intermediul unei platforme de profil. 

 În fiecare domeniu de doctorat al Școlii doctorale sunt acorduri de colaborare încheiate cu 
instituții de învățământ superior, cu institute de cercetare, cu rețele de cercetare pentru exploatarea în 
parteneriat a diverselor infrastructuri de cercetare, care vin în sprijinul cercetării doctorale specifice (A 
2.1.2 Acorduri de colaborare), inclusiv prin modalități de diseminare a rezultatelor obținute.  

Astfel, în domeniul de doctorat Filologie, subdomeniul Literatura română (A 2.1.2 Acorduri 
de colaborare\ACORDURI COLABORARE FILOLOGIE) s-au încheiat acorduri de colaborare cu 
Institutul de lstorie și Teorie Literară „G.Călinescu" al Academiei Române, reprezentat prin Academician 
Eugen Simion, cu The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
(RANEPA), cu Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Republica Moldova, precum și cu Centrul 
Cultural „Dunărea de Jos” din Galați, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați și Biblioteca Județeană 
„V.A.Urechia” din Galați. Aceste acorduri de colaborare vizează valorificarea în comun a rezultatelor 
cercetării prin elaborarea, depunerea şi implementarea de proiecte de cercetare ştiinţifică cu finanţare 
naţională şi internaţională; desfăşurarea de proiecte de cooperare la nivel inter-instituţional; organizarea 
de manifestări ştiinţifice internaţionale de profil, cu participarea cadrelor didactice, a cercetătorilor, a 
studenţilor masteranzi şi doctoranzi din ambele instituţii; organizarea de workshopuri, seminarii şi 
traininguri în cadrul stagiilor/cursurilor de formare profesională continuă în domeniul disciplinelor 
filologice şi al didacticii acestora; schimbul inter-instituţional de publicaţii ştiinţifice de specialitate în 
vederea sprijinirii demersului de cercetare aplicat.  
 În cadrul subdomeniului filologic Limba și literatura engleză s-a încheiat un acord de 
colaborare științifică, ce vizează elaborarea Proiectului Lexicom, coordonat de Universitatea La Rioja, 
Logrono, Spania, cu implicarea unui conducător de doctorat al subdomeniului - 
http://www.lexicom.es/drupal/people (direcția de cercetare - Cognitive Modelling) ( A 2.1.2 Acorduri de 
colaborare\ACORDURI COLABORARE FILOLOGIE) 

Activitatea de cercetare desfăşurată în domeniile de doctorat  Economie și Management ( A 
2.1.2 Acorduri de colaborare\ACORDURI DE COOPERARE FEAA - UNIVERSITATI PARTENERE) 
este susţinută prin acorduri de cooperare la nivel național și internațional, prin proiecte de cercetare sau 
proiecte suport pentru dezvoltarea cercetării, finanţate prin agenţiile Ministerului Educaţiei Naţionale şi 
ale Uniunii Europene. În domeniile Economie și Management, la nivel internațional, s-au semnat la 
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nivelul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor acorduri bilaterale cu China Agriculture 
University (ierarhizată în Top Shanghai), College of Economics and Management-China Agriculture 
University, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar - Turkey, Washburn School of Business-USA. Au 
fost semnate și acorduri de cooperare bilaterală cu Academia Română, universități din țară (Academia 
de Studii Economice București, Universitatea „Transilvania” din Brașov, Universitatea „Valahia” 
Târgoviște, Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca), precum și cu prestigioase institute de cercetare 
(European Foundation of Management Development – EFMD). Aceste acorduri au la bază cercetarea 
realizată în colaborare cu cercetători de la universităţi din ţară şi străinătate, precum şi de la institute de 
cercetare, care se regăsesc în calitate de co-autori ai publicaţiilor cu caracter ştiinţific sau parteneri, în 
proiectele de cercetare desfăşurate în comun. 

Rezultatele acestor cercetări s-au materializat în: implementarea unor proiecte comune; 
realizarea de mobilități pentru cercetare ale conducătorilor de doctorat, dar și ale doctoranzilor; cărţi 
publicate în edituri recunoscute; articole publicate în prestigioase reviste cotate WOS cu factor de 
impact care au beneficiat de citări în bazele de date WOS şi Scopus; articole publicate în baze de date 
recunoscute pentru domeniul Ştiinţe Socio-Umane; lucrări prezentate la conferinţe naţionale şi 
internaţionale, unele dintre ele indexându-şi proceedings-urile în baza de date WOS.  

În domeniul de doctorat Istorie, s-au încheiat acorduri de colaborare ( A 2.1.2 Acorduri de 
colaborare\ACORDURI ISTORIE), în vederea  exploatării în parteneriat a infrastructurii de cercetare 
specifică, cu Facultatea de Istorie, Universitatea de Stat din Ismail, Ucraina și cu Universitatea 
Națională „I.I.Mechnicov” din Odessa, Ucraina. Aceste acorduri asigură dialogul academic și transferul 
rezultatelor cercetării între cele două țări, „Centrul de cooperare academică și culturală Galați-Odessa” 
înființat cu acordul instituțiilor partenere funcționând ca interfață eficientă de comunicare și promovare 
transfrontalieră a cercetării doctorale în domeniul Istorie.  
 Demersul de cercetare doctorală în domeniul Știința sportului și a educației fizice este 
susținut prin încheierea unor acorduri de colaborare specifice ( A 2.1.2 Acorduri de 
colaborare\ACORDURI SPORT) cu Facultatea de Sport din Chișinău, Republica Moldova, cu 
Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Republica Moldova, cu Facultatea de Educație 
Fizică și Sport din cadrul Universității din Pitești, cu Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, precum și cu Facultatea de Educație Fizică și Sport din 
cadrul Universității „Al.I.Cuza” din Iași. Direcțiile de colaborare asumate vizează activități de formare și 
schimburi de cadre didactice, elaborarea și derularea unor proiecte de cercetare centrate pe tematicile 
specifice domeniului, asigurarea logisticii necesare studiilor de doctorat, susținerea unor activități de 
îndrumare și evaluare a parcursului doctoral, organizarea în comun a unor manifestări științifice 
specializate. 
 Resursele materiale, infrastructura de cercetare și oferta de servicii ale Centrelor acreditate, 
care susțin demersul de cercetare în domeniile de doctorat ale Școlii, sunt postate public pe platforme 
de profil precum ERRIS sau UNICER.UGAL (http://www.unicer.ugal.ro/index.php/ro/): 

1. Centrul interdisciplinar de Studii culturale central şi sud-est europene (Centru de 
Excelență) :  

ERRIS - 
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dG
FCall&wtok=f009bf3236345cdfe907a8904618513b433679f8&wtkps=TY5JDoMwEAT/MndQzM5wj5RTT
nkAYMdYmM0Li6L8PTZRpJy6NNVqTY05vjSmCJvppYZKIEmzJC7iSmOMoAUFTwWC7I6NRpaNh2nI2
E902LkayoCYvRPLGuQrb/jZjtwaO4EgDBO1koX1PIeT4uFsGylaL51bfF4QfLgXFsvU8XcirtI+74o/RmFu
v+ks8lB6da1bIb8iQUjitITq/QE=&wchk=b60417f6f6f12d142372fc47bd899e41302deabf)  

 
UNICER-UGAL - http://www.unicer.ugal.ro/index.php/ro/prezentare-ciscle 
 
2. Centrul de Cercetare Comunicare Interculturală şi Literatură (de tip B în evaluarea 

CNCSIS și acreditat la nivel de universitate) 
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ERRIS 
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dG
FCall&wtok=b535036e6a62df10fdbe9b3d37a310c6197136f0&wtkps=TY7LDoIwEEX/ZfYQS6HAsDdx5c
oPAIqlobza8orx320xJq7uyZybmykxxZfBBGGznTJQSCQJi2lGC4MUwUgOnjIE1R4bj5ZmOGxFhm7k/S
50nwfE7q2c1yBdRSXOduTWmhMIQj/yRTVhOU3hqEU4LZWStZfOzT4vCD7cC/PS6OPvRFylft61eAzS
3n7TLPKQe3Uta6m+IkaIKWNQvD8=&wchk=00b2d6b37317a0e73d2f0f9158b2b9ed8c11c2ab 

 
UNICER-UGAL - http://www.unicer.ugal.ro/index.php/ro/prezentare-cil 
 
3. Centrul de cercetare în teoria şi practica discursului (Centru de Excelență):  
ERRIS 

https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dG
FCall&wtok=e7eafc605dd4e765c66c896d3a40d874d832a916&wtkps=TY5JDoMwEAT/MndQzBqGO1J
OOeUBgB1jYTYvLIry99hEkXLq0lSrNTXm+NKYImymlxpKgSTNkiKNS40xghYUPF0RZHdsNLJsPExDx
n6iw87VUATE7J1Y1iBfecPPduTW2AkEYZiolSys5zmcFA9n20jReunc4vOC4MO9sFimjr8TcZX2eVf8MQ
pz+01nkYfCq6puhfyKBCGJvXp/AA==&wchk=0e395bd60f6296f1efb6a5f2378ef7fbcff88ff5 

 
4. Centrul „Cercetarea de interfață a textului original și tradus. Dimensiuni cognitive și 

comunicaționale ale mesajului” (acreditat la nivel de universitate) 
UNICER-UGAL - http://www.unicer.ugal.ro/index.php/ro/prezentare-litcit  
 
5. Centrul de Studii Istorice şi Social-Culturale Est-Europene (acreditat la nivel de 

universitate) 
UNICER-UGAL - http://www.unicer.ugal.ro/index.php/ro/prezentare-csiscee 
 
6. Centrul de cercetare Strategii de dezvoltare a sistemelor economice competitive 

(Centru de Excelență) 
ERRIS 

https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dG
FCall&wtok=d4d3c3d6b7b2302f5f6343bd6d086f3f6da4dd05&wtkps=dY7BDoMgEER/xXDXAGrV9d6kp
576AQhoqFYURGua/nvB9trTvt2ZnQyDEl4WckDb0g8W1QpIntMSV7WFFJBVAnnKMCDa5hvhezHOcly
m9dkwjSnXpooJ2YzZYkKrwtk++KnPkwcQQA8t3CATNk2JNl0yuWZQPIhem4+ZARJuZEaySMjorm24+k
6zk2b/7/D/a2iMA/uFt1fT3Ua1XMSvxIkGqIJ0ZlwNX8GHpQXGqH5/AA==&wchk=9a18d09972ecc56137
273aa12561bd7b4559a547 

 
7. Centrul de cercetări pentru performanţă umană (Centru de Excelență)  

ERRIS 

https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dG

FCall&wtok=a9df97a9e46603b9e3529694387d32a716470675&wtkps=TY5JDsIwEAT/MvdE2NnI5I7EiR

MPSGLjWDiblyxC/B07CIlTl6ZaramxwJfBDGG1T2WgkkiyPC2zpDKYIBjJINAZQXX7yqjjw24bMjxH1m9C

92VE7NbJeYmKRTTiaFO/xg8gCP3InOJxPU3xqEU8uUbJNkjv5pAnhBD+hdlxvf+diK+0j5sW90Ha6286p

wHKoC51K9VXpAiEJgVU7w8=&wchk=45d1642c49daaea39f0a41e4cc1f53f63350aeed 

 

UNICER-UGAL - http://www.unicer.ugal.ro/index.php/ro/prezentare-ccppu 

 
CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 
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https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=b535036e6a62df10fdbe9b3d37a310c6197136f0&wtkps=TY7LDoIwEEX/ZfYQS6HAsDdx5coPAIqlobza8orx320xJq7uyZybmykxxZfBBGGznTJQSCQJi2lGC4MUwUgOnjIE1R4bj5ZmOGxFhm7k/S50nwfE7q2c1yBdRSXOduTWmhMIQj/yRTVhOU3hqEU4LZWStZfOzT4vCD7cC/PS6OPvRFylft61eAzS3n7TLPKQe3Uta6m+IkaIKWNQvD8=&wchk=00b2d6b37317a0e73d2f0f9158b2b9ed8c11c2ab
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=b535036e6a62df10fdbe9b3d37a310c6197136f0&wtkps=TY7LDoIwEEX/ZfYQS6HAsDdx5coPAIqlobza8orx320xJq7uyZybmykxxZfBBGGznTJQSCQJi2lGC4MUwUgOnjIE1R4bj5ZmOGxFhm7k/S50nwfE7q2c1yBdRSXOduTWmhMIQj/yRTVhOU3hqEU4LZWStZfOzT4vCD7cC/PS6OPvRFylft61eAzS3n7TLPKQe3Uta6m+IkaIKWNQvD8=&wchk=00b2d6b37317a0e73d2f0f9158b2b9ed8c11c2ab
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=b535036e6a62df10fdbe9b3d37a310c6197136f0&wtkps=TY7LDoIwEEX/ZfYQS6HAsDdx5coPAIqlobza8orx320xJq7uyZybmykxxZfBBGGznTJQSCQJi2lGC4MUwUgOnjIE1R4bj5ZmOGxFhm7k/S50nwfE7q2c1yBdRSXOduTWmhMIQj/yRTVhOU3hqEU4LZWStZfOzT4vCD7cC/PS6OPvRFylft61eAzS3n7TLPKQe3Uta6m+IkaIKWNQvD8=&wchk=00b2d6b37317a0e73d2f0f9158b2b9ed8c11c2ab
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=b535036e6a62df10fdbe9b3d37a310c6197136f0&wtkps=TY7LDoIwEEX/ZfYQS6HAsDdx5coPAIqlobza8orx320xJq7uyZybmykxxZfBBGGznTJQSCQJi2lGC4MUwUgOnjIE1R4bj5ZmOGxFhm7k/S50nwfE7q2c1yBdRSXOduTWmhMIQj/yRTVhOU3hqEU4LZWStZfOzT4vCD7cC/PS6OPvRFylft61eAzS3n7TLPKQe3Uta6m+IkaIKWNQvD8=&wchk=00b2d6b37317a0e73d2f0f9158b2b9ed8c11c2ab
http://www.unicer.ugal.ro/index.php/ro/prezentare-cil
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=e7eafc605dd4e765c66c896d3a40d874d832a916&wtkps=TY5JDoMwEAT/MndQzBqGO1JOOeUBgB1jYTYvLIry99hEkXLq0lSrNTXm+NKYImymlxpKgSTNkiKNS40xghYUPF0RZHdsNLJsPExDxn6iw87VUATE7J1Y1iBfecPPduTW2AkEYZiolSys5zmcFA9n20jReunc4vOC4MO9sFimjr8TcZX2eVf8MQpz+01nkYfCq6puhfyKBCGJvXp/AA==&wchk=0e395bd60f6296f1efb6a5f2378ef7fbcff88ff5
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=e7eafc605dd4e765c66c896d3a40d874d832a916&wtkps=TY5JDoMwEAT/MndQzBqGO1JOOeUBgB1jYTYvLIry99hEkXLq0lSrNTXm+NKYImymlxpKgSTNkiKNS40xghYUPF0RZHdsNLJsPExDxn6iw87VUATE7J1Y1iBfecPPduTW2AkEYZiolSys5zmcFA9n20jReunc4vOC4MO9sFimjr8TcZX2eVf8MQpz+01nkYfCq6puhfyKBCGJvXp/AA==&wchk=0e395bd60f6296f1efb6a5f2378ef7fbcff88ff5
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=e7eafc605dd4e765c66c896d3a40d874d832a916&wtkps=TY5JDoMwEAT/MndQzBqGO1JOOeUBgB1jYTYvLIry99hEkXLq0lSrNTXm+NKYImymlxpKgSTNkiKNS40xghYUPF0RZHdsNLJsPExDxn6iw87VUATE7J1Y1iBfecPPduTW2AkEYZiolSys5zmcFA9n20jReunc4vOC4MO9sFimjr8TcZX2eVf8MQpz+01nkYfCq6puhfyKBCGJvXp/AA==&wchk=0e395bd60f6296f1efb6a5f2378ef7fbcff88ff5
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=e7eafc605dd4e765c66c896d3a40d874d832a916&wtkps=TY5JDoMwEAT/MndQzBqGO1JOOeUBgB1jYTYvLIry99hEkXLq0lSrNTXm+NKYImymlxpKgSTNkiKNS40xghYUPF0RZHdsNLJsPExDxn6iw87VUATE7J1Y1iBfecPPduTW2AkEYZiolSys5zmcFA9n20jReunc4vOC4MO9sFimjr8TcZX2eVf8MQpz+01nkYfCq6puhfyKBCGJvXp/AA==&wchk=0e395bd60f6296f1efb6a5f2378ef7fbcff88ff5
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=e7eafc605dd4e765c66c896d3a40d874d832a916&wtkps=TY5JDoMwEAT/MndQzBqGO1JOOeUBgB1jYTYvLIry99hEkXLq0lSrNTXm+NKYImymlxpKgSTNkiKNS40xghYUPF0RZHdsNLJsPExDxn6iw87VUATE7J1Y1iBfecPPduTW2AkEYZiolSys5zmcFA9n20jReunc4vOC4MO9sFimjr8TcZX2eVf8MQpz+01nkYfCq6puhfyKBCGJvXp/AA==&wchk=0e395bd60f6296f1efb6a5f2378ef7fbcff88ff5
http://www.unicer.ugal.ro/index.php/ro/prezentare-litcit
http://www.unicer.ugal.ro/index.php/ro/prezentare-csiscee
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=d4d3c3d6b7b2302f5f6343bd6d086f3f6da4dd05&wtkps=dY7BDoMgEER/xXDXAGrV9d6kp576AQhoqFYURGua/nvB9trTvt2ZnQyDEl4WckDb0g8W1QpIntMSV7WFFJBVAnnKMCDa5hvhezHOclym9dkwjSnXpooJ2YzZYkKrwtk++KnPkwcQQA8t3CATNk2JNl0yuWZQPIhem4+ZARJuZEaySMjorm24+k6zk2b/7/D/a2iMA/uFt1fT3Ua1XMSvxIkGqIJ0ZlwNX8GHpQXGqH5/AA==&wchk=9a18d09972ecc56137273aa12561bd7b4559a547
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=d4d3c3d6b7b2302f5f6343bd6d086f3f6da4dd05&wtkps=dY7BDoMgEER/xXDXAGrV9d6kp576AQhoqFYURGua/nvB9trTvt2ZnQyDEl4WckDb0g8W1QpIntMSV7WFFJBVAnnKMCDa5hvhezHOclym9dkwjSnXpooJ2YzZYkKrwtk++KnPkwcQQA8t3CATNk2JNl0yuWZQPIhem4+ZARJuZEaySMjorm24+k6zk2b/7/D/a2iMA/uFt1fT3Ua1XMSvxIkGqIJ0ZlwNX8GHpQXGqH5/AA==&wchk=9a18d09972ecc56137273aa12561bd7b4559a547
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=d4d3c3d6b7b2302f5f6343bd6d086f3f6da4dd05&wtkps=dY7BDoMgEER/xXDXAGrV9d6kp576AQhoqFYURGua/nvB9trTvt2ZnQyDEl4WckDb0g8W1QpIntMSV7WFFJBVAnnKMCDa5hvhezHOclym9dkwjSnXpooJ2YzZYkKrwtk++KnPkwcQQA8t3CATNk2JNl0yuWZQPIhem4+ZARJuZEaySMjorm24+k6zk2b/7/D/a2iMA/uFt1fT3Ua1XMSvxIkGqIJ0ZlwNX8GHpQXGqH5/AA==&wchk=9a18d09972ecc56137273aa12561bd7b4559a547
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=d4d3c3d6b7b2302f5f6343bd6d086f3f6da4dd05&wtkps=dY7BDoMgEER/xXDXAGrV9d6kp576AQhoqFYURGua/nvB9trTvt2ZnQyDEl4WckDb0g8W1QpIntMSV7WFFJBVAnnKMCDa5hvhezHOclym9dkwjSnXpooJ2YzZYkKrwtk++KnPkwcQQA8t3CATNk2JNl0yuWZQPIhem4+ZARJuZEaySMjorm24+k6zk2b/7/D/a2iMA/uFt1fT3Ua1XMSvxIkGqIJ0ZlwNX8GHpQXGqH5/AA==&wchk=9a18d09972ecc56137273aa12561bd7b4559a547
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=d4d3c3d6b7b2302f5f6343bd6d086f3f6da4dd05&wtkps=dY7BDoMgEER/xXDXAGrV9d6kp576AQhoqFYURGua/nvB9trTvt2ZnQyDEl4WckDb0g8W1QpIntMSV7WFFJBVAnnKMCDa5hvhezHOclym9dkwjSnXpooJ2YzZYkKrwtk++KnPkwcQQA8t3CATNk2JNl0yuWZQPIhem4+ZARJuZEaySMjorm24+k6zk2b/7/D/a2iMA/uFt1fT3Ua1XMSvxIkGqIJ0ZlwNX8GHpQXGqH5/AA==&wchk=9a18d09972ecc56137273aa12561bd7b4559a547
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=d4d3c3d6b7b2302f5f6343bd6d086f3f6da4dd05&wtkps=dY7BDoMgEER/xXDXAGrV9d6kp576AQhoqFYURGua/nvB9trTvt2ZnQyDEl4WckDb0g8W1QpIntMSV7WFFJBVAnnKMCDa5hvhezHOclym9dkwjSnXpooJ2YzZYkKrwtk++KnPkwcQQA8t3CATNk2JNl0yuWZQPIhem4+ZARJuZEaySMjorm24+k6zk2b/7/D/a2iMA/uFt1fT3Ua1XMSvxIkGqIJ0ZlwNX8GHpQXGqH5/AA==&wchk=9a18d09972ecc56137273aa12561bd7b4559a547
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=a9df97a9e46603b9e3529694387d32a716470675&wtkps=TY5JDsIwEAT/MvdE2NnI5I7EiRMPSGLjWDiblyxC/B07CIlTl6ZaramxwJfBDGG1T2WgkkiyPC2zpDKYIBjJINAZQXX7yqjjw24bMjxH1m9C92VE7NbJeYmKRTTiaFO/xg8gCP3InOJxPU3xqEU8uUbJNkjv5pAnhBD+hdlxvf+diK+0j5sW90Ha6286pwHKoC51K9VXpAiEJgVU7w8=&wchk=45d1642c49daaea39f0a41e4cc1f53f63350aeed
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=a9df97a9e46603b9e3529694387d32a716470675&wtkps=TY5JDsIwEAT/MvdE2NnI5I7EiRMPSGLjWDiblyxC/B07CIlTl6ZaramxwJfBDGG1T2WgkkiyPC2zpDKYIBjJINAZQXX7yqjjw24bMjxH1m9C92VE7NbJeYmKRTTiaFO/xg8gCP3InOJxPU3xqEU8uUbJNkjv5pAnhBD+hdlxvf+diK+0j5sW90Ha6286pwHKoC51K9VXpAiEJgVU7w8=&wchk=45d1642c49daaea39f0a41e4cc1f53f63350aeed
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=a9df97a9e46603b9e3529694387d32a716470675&wtkps=TY5JDsIwEAT/MvdE2NnI5I7EiRMPSGLjWDiblyxC/B07CIlTl6ZaramxwJfBDGG1T2WgkkiyPC2zpDKYIBjJINAZQXX7yqjjw24bMjxH1m9C92VE7NbJeYmKRTTiaFO/xg8gCP3InOJxPU3xqEU8uUbJNkjv5pAnhBD+hdlxvf+diK+0j5sW90Ha6286pwHKoC51K9VXpAiEJgVU7w8=&wchk=45d1642c49daaea39f0a41e4cc1f53f63350aeed
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=a9df97a9e46603b9e3529694387d32a716470675&wtkps=TY5JDsIwEAT/MvdE2NnI5I7EiRMPSGLjWDiblyxC/B07CIlTl6ZaramxwJfBDGG1T2WgkkiyPC2zpDKYIBjJINAZQXX7yqjjw24bMjxH1m9C92VE7NbJeYmKRTTiaFO/xg8gCP3InOJxPU3xqEU8uUbJNkjv5pAnhBD+hdlxvf+diK+0j5sW90Ha6286pwHKoC51K9VXpAiEJgVU7w8=&wchk=45d1642c49daaea39f0a41e4cc1f53f63350aeed
https://erris.gov.ro/index.php?&ddpN=1693097241&we=d3cdf3482aed0446e2532b946e1769a8&wf=dGFCall&wtok=a9df97a9e46603b9e3529694387d32a716470675&wtkps=TY5JDsIwEAT/MvdE2NnI5I7EiRMPSGLjWDiblyxC/B07CIlTl6ZaramxwJfBDGG1T2WgkkiyPC2zpDKYIBjJINAZQXX7yqjjw24bMjxH1m9C92VE7NbJeYmKRTTiaFO/xg8gCP3InOJxPU3xqEU8uUbJNkjv5pAnhBD+hdlxvf+diK+0j5sW90Ha6286pwHKoC51K9VXpAiEJgVU7w8=&wchk=45d1642c49daaea39f0a41e4cc1f53f63350aeed
http://www.unicer.ugal.ro/index.php/ro/prezentare-ccppu
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A.3. Calitate resursei umane 

 

A.3.1. La nivelul fiecărei școli doctorale există suficient personal calificat 

astfel încât să fie asigurat un proces educațional de calitate. 

 
*A.3.1.1. Ponderea conducătorilor de doctorat care coordonează concomitent mai mult de 
8 studenți doctoranzi, dar nu mai mult de 12, aflați în perioada studiilor universitare de 
doctorat (3 sau 4 ani, în funcție de domeniu, la care se pot adaugă perioadele de 
prelungire legal acordate) și de 15 doctoranzi în total, nu depășește 5%. 

 
Conform statelor de funcţii privind activitatea de conducere doctorat (C 2.1.1 Doctoranzi 

SDSSU\State functii SDSSU 2013_2018), ponderea conducătorilor de doctorat (31 conducători de 
doctorat - A 3.1.1. Conducatori doctorat) care coordonează concomitent mai mult de 8 studenți 
doctoranzi, dar nu mai mult de 12, aflați în perioada studiilor universitare de doctorat (3 sau 4 ani, în 
funcție de domeniu, la care se pot adaugă perioadele de prelungire legal acordate) și de 15 doctoranzi 
în total, este 3,22%. 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2019/Stat_de_functii_conducere_2018-2019_SDSSU.pdf 
 În cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane, există un singur coordonator care 
depășește limita de 15 doctoranzi – prof. univ. dr. Simona Antofi (domeniul Filologie). Din totalul de 18 
doctoranzi aflați în coordonare, 10 sunt în stagiu și 8 în perioada de grație, aceștia fiind programați să 
susțină public tezele în lunile imediat următoare. (C 2.1.1 Doctoranzi SDSSU\State functii SDSSU 
2013_2018\Doctoranzi in evidenta, SDSSU.pdf).  
 

CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 

 
 

B. EFICACITATE EDUCAT IONALA  

 

B.1. Numărul, calitatea și diversitatea candidaților care s-au prezentat 
la concursul de admitere 

 
B.1.1. Candidații admiși la studiile de doctorat sunt de cea mai înaltă 
calitate, sunt diversificați ca reprezentare de gen și socială. 
 
B.1.1.1. IOSUD / Școala doctorală are o politică de stimulare a înmatriculării studenților 

doctoranzi proveniți din medii sociale dezavantajate, prin alocarea de locuri speciale la 

admitere și / sau acordarea unor burse sociale sau organizarea unor programe de sprijin 

care să prevină abandonul universitar. 

În acord cu O.M. 3392/2017 (https://www.edu.ro/sites/default/files/ORDIN%203392-2017.pdf) 
privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din 
învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
asigură implementarea unor măsuri de susţinere a performanţei academice, respectiv a unor măsuri 
privind facilitarea accesului la servicii educaţionale pentru candidaţii proveniţi din medii socioeconomice 

file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%202.1.1%20Doctoranzi%20SDSSU/State%20functii%20SDSSU%202013_2018
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%202.1.1%20Doctoranzi%20SDSSU/State%20functii%20SDSSU%202013_2018
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%203.1.1.%20Conducatori%20doctorat
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2019/Stat_de_functii_conducere_2018-2019_SDSSU.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%202.1.1%20Doctoranzi%20SDSSU/State%20functii%20SDSSU%202013_2018/Doctoranzi%20in%20evidenta,%20SDSSU.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%202.1.1%20Doctoranzi%20SDSSU/State%20functii%20SDSSU%202013_2018/Doctoranzi%20in%20evidenta,%20SDSSU.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/ORDIN%203392-2017.pdf
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defavorizate şi asigurarea unui climat de echitate în procesul educațional academic, prin burse şi alte 
forme de sprijin material oferite studenţilor săi.  

Universitatea, prin Direcţia economică, stabileşte bugete previzionate în care se includ şi 
veniturile proprii previzionate, precum şi modul în care acestea sunt alocate pe capitole de cheltuieli. 
Politica de asigurare a calităţii este parte a managementului strategic. 

Toate categoriile de studenţi (inclusiv doctoranzii), cei maturi, cei cu frecvenţă redusă sau la 
învăţământ la distanţă, studenţii angajaţi sau studenţii străini, precum şi studenţii cu dizabilităţi, 
beneficiază de condiţiile de învăţare şi predare centrate pe student oferite de universitate, fiecare caz în 
parte fiind tratat şi luat în considerare la planificarea şi alocarea resurselor de învăţare şi a celor pentru 
serviciile de sprijin. Studenţii sunt informaţi cu privire la existenţa resurselor respective.  

Cheltuielile din veniturile aferente finanţării de bază nu depăşesc, în medie, 65% din valoarea 
sumelor primite, ceea ce arată o bună gestionare a alocaţiilor bugetare şi folosirea şi a altor surse de 
venituri proprii pentru finanţarea activităţilor. 

Personalul administrativ al universităţii este instruit şi pregătit pentru activităţile de sprijin pentru 
studenţi (prin diverse structuri administrative: secretariate, birouri de orientare, servicii de comunicare 
etc.). Personalul administrativ are la dispoziţie oportunităţi pentru a-şi dezvolta competenţele prin 
participarea la diverse cursuri şi programe de formare. Procesele de recrutare a personalului sunt 
corecte şi transparente. Conducerea universităţii îşi propune să identifice metode şi idei pentru ca 
interacţiunea studenţilor cu universitatea, prin serviciile de sprijin pentru studenţi, să fie efectivă, 
eficientă şi benefică, pentru toţi studenţii inclusiv pentru studenţii maturi, cei proveniți din medii sociale 
dezavantajate şi cei cu dizabilităţi. Studenţii cu dizabilităţi primesc consultanţă în vederea diminuării 
efectelor dizabilităţilor asupra performanţei academice. Personalul din cadrul serviciilor universităţii 
oferă informaţii şi ajutor pentru a face mai uşoară integrarea acestora. 

În Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi s-a derulat un proiect care a avut ca ţintă 100 de 
studenţi cu dizabilităţi care au fost integraţi în colective şi au avut astfel oportunitatea de a-şi continua 
studiile. Pentru nevoile speciale ale acestei categorii de studenţi cadrele didactice şi-au adaptat 
strategia de predare. 

În anul 2019, la nivel instituțional, proiectul POCU: Excelență academică și valori 
antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a 
competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor, Cod MySMIS *123847 
(Acronim – ANTREPRENORDOC) este în curs de evaluare, fiind aprobat după evaluarea tehnico-
financiară - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-
2014/2019/11.01.2019/nenominala_F.PO.OIPOCU.01.09_-
_Lista_intermediara_a_proiectelor_aprobate_dup%C4%83_etapa_tehnico-financiar%C4%83_380.pdf. 
Proiectul își propune creșterea numărului absolvenților de învățământul terțiar universitar și non 
universitar (din zonele defavorizate ale României) care își găsesc un loc de muncă/ cercetare/ inovare, 
urmare a accesului la activități de învățare, avându-se în vedere sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

 În cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane s-au acordat, în anul 2018, două burse 
ocazionale pentru doctoranzii domeniului Filologie (B.1.1.1 Burse ocazionale\Buse ocazionale 
FILOLOGIE) – Bursa Academică „Arhiepiscopul Casian” (perioada acordării - sem. al II-lea). 

 
CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 
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B.2. Conținutul programelor de studii universitare de doctorat 

 
B.2.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este 
adecvat pentru a îmbunătăți competențele de cercetare ale doctoranzilor și 
pentru a întări comportamentul etic în știință. 
 
B.2.1.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cuprinde minimum 
trei discipline relevante pentru pregătirea în cercetarea științifică a doctoranzilor, dintre 
care cel puțin o disciplină este destinată studiului aprofundat al metodologiei cercetării și 
/ sau prelucrării statistice a datelor. 
 
 Școala Doctorală de Științe Socio-Umane pune la dispoziţia studenţilor-doctoranzi un Program 
de pregătire bazat pe studii universitare avansate, alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni 
instituţionalizate de studiu, prin cursuri și seminare (B.2.1.1 Program de pregatire).  

Conform Regulamentului IOSUD și legislației naționale (Capitolul VII. Conţinutul şi 
finalizarea programelor de studii universitare de doctorat - 
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-privind-organizarea-studiilor-universitare-de-doctorat), 
precum și Regulamentului privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor universitare de 
doctorat în cadrul școlilor doctorale din IOSUD-UDJG - 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Reg-fin_studii_Doctorat.pdf, oportunitatea organizării 
acestui program de pregătire universitară avansată, precum şi structura şi conţinutul acestuia sunt 
stabilite de către Școala doctorală, pe baza propunerilor conducătorilor de doctorat, asigurându-se  
accesul liber şi neîngrădit la programul de pregătire avansată tuturor studenţilor săi doctoranzi, sau 
celor din cadrul altor şcoli doctorale. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu 
afectează în mod negativ timpul disponibil al studentului-doctorand pentru programul individual de 
cercetare ştiinţifică şi este relevant pentru subiectul de cercetare al lucrării de doctorat.  

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cuprinde frecventarea cursurilor 
generale și a maxim altor 2 discipline ale domeniului sau şcolii doctorale sau alte forme de pregătire 
propuse de către conducătorul de doctorat. 

Creditele obţinute într-un program de masterat de cercetare sau parcurgerea unor stagii 
anterioare de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, 
în universităţi ori în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu, sunt recunoscute ca echivalente cu cele 
din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate. Echivalarea este propusă de către 
conducătorul de doctorat şi se aprobă de Consiliul Școlii Doctorale. 

Participarea unui anumit student-doctorand la programul de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate şi alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui program, care trebuie urmate 
de către studentul-doctorand, sunt stabilite de către conducătorul de doctorat al acestuia. În egală 
măsură, studentul-doctorand poate opta, în mod independent, pentru parcurgerea altor cursuri (decât 
cele din programul individual de pregătire) puse la dispoziţie de Școala Doctorală de Științe Socio-
Umane sau de către alte şcoli doctorale. Durata cumulată a programului de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate nu depășește 3 luni.  

Programul de studii universitare de doctorat al Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane asigură 
formarea de competenţe profesionale (de conţinut, cognitive şi de cercetare) în domeniile de 
specialitate aferente şcolii, precum şi a unor competenţe transversale.  

Competenţele profesionale asigurate prin structura și conținutul Programului de pregătire bazat 
pe studii universitare avansate sunt specifice fiecărui domeniu de cercetare doctorală al Școlii Doctorale 
de Științe Socio-Umane (Filologie, Istorie, Mangement, Economie, Știința sportului și a educației fizice):  
a) cunoştinţe avansate în domeniu;  
b) capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare;  
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c) stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată;  
d) cunoştinţe privind managementul proiectelor de cercetare;  
e) stăpânirea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare;  
f) abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice;  
g) abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională, necesare documentării şi 
elaborării de lucrări ştiinţifice;  
h) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice în domeniul 
respectiv.  
  În egală măsură, Programul de pregătire avansată oferit asigură formarea competențelor 
transversale definite în Codul studiilor universitare de doctorat : 
a) competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii;  
b) competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională;  
c) utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării;  
d) abilităţi de interrelaţionare şi de lucru în echipă;  
e) cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare;  
f) calităţi de conducere;  
g) cunoştinţe privind managementul carierei, precum şi însușirea de tehnici privind căutarea unui loc de 
muncă şi de creare de locuri de muncă pentru alţii;  
h) cunoştinţe privind managementul riscului, crizei şi al eşecului;  
i) cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;  
j) capacităţi de antreprenoriat economic, tehnologic şi social.  

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate respectă indicatorul care prevede 
includerea a minimum trei discipline relevante pentru pregătirea în cercetarea științifică a doctoranzilor, 
dintre care cel puțin o disciplină este destinată studiului aprofundat al metodologiei cercetării - B.2.1.1 
Program de pregatire\Plan 2018-2019-SD-SSU.pdf, B.2.1.1 Program de pregatire\Hotararea Senatului 
139 din 02.11.2018.pdf.  

În anul universitar 2018-2019, programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate (în 
urma parcurgerii sale, doctorandul acumulează un număr de 30 credite ECTS) include o disciplină 
obligatorie care vizează studiul aprofundat al metodologiei cercetării : Redactare academică pentru 
domeniile corespunzătoare științelor socio-umane și managementul proiectelor de cercetare  
(Întocmirea unui plan/proiect de cercetare, diseminarea rezultatelor cercetării) (în sem.I, 10 
credite ECTS, încheiată prin eliberarea unui certificat) ( B.2.1.1 Program de pregatire\Fise discipline\Fise 

disciplina sem I\A_1_Fisa disciplinei_Rusu_Ifrim.pdf), având ca obiectiv principal formarea abilităților de tip 
management al proiectelor de cercetare în cercetarea științifică și însușirea tehnicilor specifice de 
redactare academică pentru domeniile umaniste, în conformitate cu metodologia specifică a cercetării 
aplicate fiecărui domeniu de doctorat al Școlii. 

Disciplinele relevante pentru pregătirea doctoranzilor în cercetarea științifică, în conformitate cu 
specificul fiecărui domeniu al Școlii, sunt (B.2.1.1 Program de pregatire\Fise discipline\Fise disciplina 
sem II) :  

1. Surse primare și surse secundare în cercetarea doctorală. Cercetare științifică în spațiul 
academic (obligatorie, în sem. al II-lea) incluzând 7 module - Literatură română, Limba și 
literatura engleză, Limba și literatura franceză, Economie, Management, Istorie, Știința sportului și 
educației fizice – fiecare modul oferind 5 credite ECTS și, la finalizare, câte un certificat de 
participare (B.2.1.1 Program de pregatire\Fise discipline\Fise disciplina sem II). Disciplina, care își 
propune drept obiectiv general identificarea și utilizarea adecvată a surselor primare și secundare 
în cercetarea doctorală, în corelație cu specificul cercetării științifice și metodologiei de profil din 
domeniile doctorale ale Școlii, acoperă câte un modul pentru fiecare (sub)domeniu, iar studentul 
doctorand, în funcție de specificul cercetării sale doctorale, va selecta un singur modul. 
Competenţele profesionale vizate de această disciplină modulară sunt:  
 acumularea unor cunoştinţe avansate în domeniu;  
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 formarea capacității de identificare a surselor primare şi secundare în cercetare;  
 stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare a surselor pentru utilizarea lor în conceperea şi 

redactarea proiectelor de cercetare;  
 formarea unor abilităţi de diseminare a rezultatelor cercetării ştiințifice, respectiv documentare, 

elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice;  
 acumularea unor abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională, 

necesare în cercetarea ştiinţifică doctorală şi în diseminarea rezultatelor cercetării. 
2. Studenții doctoranzi în domeniul de doctorat Filologie vor alege minimum două discipline 

specifice din pachetul de opționale pus la dispoziție în vederea pregătirii aprofundate ( B.2.1.1 
Program de pregatire\Fise discipline\Fise disciplina sem II), fiecare dintre acestea încheindu-se cu 
obținerea a 5 credite ECTS și a unui certificat de participare - Spații discursiv-textuale proprii 
epocii interbelice/postbelice românești. Sincronizări, Teorii și practici literare în literatura 
română actuală, English for Scientific Purposes (Humanities), The Semantics and 
Pragmatics of Academic English, Argumentarea în discursul științific. Genul discursiv 
academic, Retorică, argumentare și analiză de discurs. 

3. Studenții doctoranzi în domeniul de doctorat Istorie au la dispoziție două discipline relevante din 
punctul de vedere al pregătirii științifice, Istoria civilizației europene și Documentarea 
electronică: surse, metode și instrumente de lucru, finalizate fiecare cu obținerea a câte 5 
credite ECTS și a unui certificat de participare ( B.2.1.1 Program de pregatire\Fise discipline\Fise 
disciplina sem II). 

4. Studenții doctoranzi în domeniile de doctorat Management și Economie au la dispoziție două 
discipline relevante din punctul de vedere al pregătirii științifice, Proiectarea modelelor 
conceptuale în cercetările economice și Analiza comparativă calitativă și modelarea 
strategiilor în organizații,  finalizate fiecare cu obținerea a câte 5 credite ECTS și a unui certificat 
de participare (B.2.1.1 Program de pregatire\Fise discipline\Fise disciplina sem II) 

5. Studenții doctoranzi în domeniul de doctorat Știința sportului și a educației fizice au la dispoziție 
două discipline relevante din punctul de vedere al pregătirii științifice, Activități fizice adaptate 
persoanelor cu dizabilități și Fiziologia contracției musculare,  finalizate fiecare cu obținerea a 
câte 5 credite ECTS și a unui certificat de participare (B.2.1.1 Program de pregatire\Fise 
discipline\Fise disciplina sem II). 

Fișele disciplinelor sunt vizibile pe pagina web a Școlii ( http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-
doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-socio-umane/11-site/6052-plan-de-invatamant-sdssu).  

Cursurile și seminarele se desfășoară conform Orarului afișat pe pagina web a Școlii 
(http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-socio-umane/11-site/6122 
orar-sdssu) ( B.2.1.1 Program de pregatire\Orar sd-ssu), doctoranzii având la dispoziție și un orar de 
consultații, în cadrul căruia conducătorii de doctorat și membrii comisiei de îndrumare dirijează 
parcursul științific al acestora (http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-
stiinte-socio-umane/11-site/6123-consultatii-sdssu), ( B.2.1.1 Program de pregatire\CONSULTATII). 
CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 
 
B.2.1.2. IOSUD are create mecanismele prin care se asigură că programul de pregătire 
bazat pe studii universitare avansate vizează „rezultatele învățării”, precizând 
competențele, deprinderile și atitudinile pe care studenții doctoranzi ar trebui să le 
dobândească după parcurgerea fiecărei discipline sau prin activitățile de cercetare. 
 

Fişele disciplinelor întocmite de către titularii cursurilor din programul de pregătire conţin 
următoarele informaţii: numărul orelor didactice, numărul creditelor ECTS, forma de examinare, timpul 
total estimat şi distribuţia fondului de timp, competenţele profesionale şi transversale, obiectivele 
generale şi specifice ale disciplinei, conţinutul cursului şi al lucrărilor practice, bibliografia recomandată, 
precum standardul minim de performanţă pentru promovarea disciplinei (B.2.1.1 Program de 
pregatire\Fise discipline) 
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La nivelul IOSUD-UDJG există un mecanism intern prin care se iniţiază, aprobă, monitorizează 
şi evaluează programele de studii, inclusiv cele de doctorat B.2.1.2 Mecanisme de feedback). Conform 
Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii 
(H.S. nr. 3 din 21 ianuarie 2019 – 
http://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2019/hotarare_senat_3_2019_anexa2_Regulament_iniAprob.pdf), la 
art. 6, al (3) se precizează că: 

„Iniţierea unui program de studii de doctorat se realizează la propunerea şcolii doctorale, cu 
avizul Consiliului şcolii doctorale şi al Consiliului pentru studii universitare de doctorat, sau la 
propunerea Consiliului de Administraţie”,  

iar art.3, lit. (b) şi (d) prevăd:  
„b) Consiliile şcolilor doctorale asigură elaborarea, gestionarea şi implementarea legală a 
planurilor de învăţământ corespunzătoare programelor de pregătire universitară avansată şi de 
documentare pe care le administrează; 

....... 
e) Consiliile şcolilor doctorale asigură conţinutul ştiinţific al disciplinelor cuprinse în planul de 
învăţământ corespunzătoare programelor de pregătire universitară avansată şi documentare.” 
De asemenea, se realizează evaluarea periodică anuală a activităţii IOSUD-UDJG pe baza unei 

metodologii aprobate de Senatul universitar (HS 142/29.XI.2018). Potrivit acestei metodologii, pentru 
creșterea continuă a calității proceselor didactice, de cercetare și manageriale se impune autoevaluarea 
periodică a programelor de studii oferite, inclusiv evaluarea activității IOSUD, în toate componentele 
sale. Autoevaluarea periodică a IOSUD-Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați vizează identificarea 
și cuantificarea gradului de îndeplinire a următoarelor obiective: 

a) respectarea, la nivel instituțional, a cerințelor legale și bunelor practici în domeniul organizării și 
desfășurării studiilor universitare de doctorat; 

b) evaluarea aspectelor legate de resursa umană, activitatea de cercetare, dotarea materială etc. 
la nivelul IOSUD și al școlilor doctorale; 

c) evaluarea calitativă și cantitativă a rezultatelor de cercetare obținute la nivelul școlilor doctorale, 
a gradului de vizibilitate, recunoaștere, prestigiu profesional etc. al conducătorilor de doctorat și 
al studenților-doctoranzi; 

d) respectarea procedurilor de management al calității, etică profesională și transparență 
instituțională la nivelul IOSUD etc. 
http://ugal.ro/files/hotarari/hs/2018/hotarare_senat_142_2018_anexa3_Metod_autoev_IOSUD.p
df 
Rapoartele de autoevaluare sunt aprobate de Senatul universitar şi disponibile la adresa:  
http://ugal.ro/studii/doctorat/raportul-de-evaluare-interna-al-scolilor-doctorale 
O componentă importantă a evaluării interne este reprezentată de evaluarea conducătorilor de 

doctorat de către studenţii doctoranzi, al cărei scop este acela de a cuantifica nivelul de satisfacţie a 
studenţilor doctoranzi din cadrul Școlii doctorale de Științe Socio-Umane, cu privire la suportul și 
activitățile de mentorat oferite studenților de către conducătorii lor. Mecanismele de feed-back 
(Procedura operaţională: Evaluarea şi cuantificarea nivelului de satisfacţie a studenților 
doctoranzi, Chestionar de evaluare a nivelului de satisfacţie a studenţilor doctoranzi din cadrul Școlii 
doctorale de Științe Socio-Umane cu privire la suportul și activitățile de mentorat oferite studenților de 
către conducătorii de doctorat) sunt disponibile pe pagina web a Școlii - 
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-socio-umane/11-site/6051-
mecanisme-de-feedback-sdssu. ( B.2.1.2 Mecanisme de feedback) 

Întrebările din chestionar vizează conținutul disciplinelor urmate în cadrul programului de studii 
universitare avansate, îndrumarea studentului-doctorand în elaborarea programului de cercetare 
științifică, asigurarea condițiilor de studiu, obiectivitatea în evaluarea activității științifice și publicistice a 
studentului-doctorand, dar şi respectarea eticii științifice și universitare şi a integrității academice. 
 

file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/B.2.1.2%20Mecanisme%20de%20feedback
http://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2019/hotarare_senat_3_2019_anexa2_Regulament_iniAprob.pdf
http://ugal.ro/files/hotarari/hs/2018/hotarare_senat_142_2018_anexa3_Metod_autoev_IOSUD.pdf
http://ugal.ro/files/hotarari/hs/2018/hotarare_senat_142_2018_anexa3_Metod_autoev_IOSUD.pdf
http://ugal.ro/studii/doctorat/raportul-de-evaluare-interna-al-scolilor-doctorale
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-socio-umane/11-site/6051-mecanisme-de-feedback-sdssu
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-socio-umane/11-site/6051-mecanisme-de-feedback-sdssu
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/B.2.1.2%20Mecanisme%20de%20feedback
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B.2.1.3. Există cel puțin o disciplină dedicată eticii în cercetarea științifică și proprietății 
intelectuale sau tematici bine delimitate pe aceste subiecte în cadrul unei discipline 
predate în programul doctoral. 

 
Disciplina Etică şi integritate academică este inclusă în programul de pregătire universitară 

avansată şi documentare, fiind o disciplină generală, obligatorie cu 12 ore (6C+6S), conform Ordinul 
MEN nr. 3131/2018 din 30 ianuarie 2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate 
programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional 
de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică. Obiectivul general propus constă în 
formarea comportamentelor și atitudinilor adecvate din punct de vedere deontologic în munca 
intelectuală necesară parcursului de cercetare doctorală,  astfel încât doctoranzii să dezvolte o cultură a 
responsabilității care să le valideze demersul de cercetare specific. (B.2.1.1 Program de pregatire\Fise 
discipline\Fise disciplina sem I\A_2_Fisa disciplinei_Lupascu.pdf) 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/11_12_Plan_invatamant_SDSSU_2018-2019.pdf 
CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 
 

B.3. Rezultatele studiilor doctorale și proceduri de evaluare a acestora 
 
B.3.1. Cercetarea este valorificată de către studenții doctoranzi prin 
prezentări la conferințe științifice, publicații științifice, prin transfer 
tehnologic, patente, produse, comenzi de servicii. 
 
*B.3.1.1. În cadrul școlii doctorale există inițiative pentru valorificarea rezultatelor 

studiilor doctorale în acord cu specificul domeniului (de exemplu, transfer tehnologic, 

produse, patente în cazul științelor exacte; produse și servicii în cazul științelor sociale și 

umaniste; festivaluri, concursuri, recitaluri, competiții sportive; comenzi cultural-

artistice în domeniul vocațional). 

 În cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane, există inițiative pentru valorificarea 
rezultatelor studiilor doctorale în acord cu specificul domeniului.  

Astfel, doctoranzii din domeniul Filologie – Literatura română au contribuit, în perioada 2016-
2018, la activitatea de documentare, fișare și selecție a informațiilor, în vederea elaborării a 7 volume 
ale Cronologiei vieții literare românești. Perioada postbelică (coordonare generală şi prefaţă – 
Acad. Eugen Simion; Coordonator redacţional al ediţiei – Lucian Chișu, Editura Muzeul Naţional al 
Literaturii Române) (B.3.1.1 Valorificarea studiilor doctorale\Filologie).  

În cadrul domeniilor de doctorat Management și Economie, există încheiate inițiative pentru 
valorificarea rezultatelor studiilor doctorale sub forma de parteneriate ( B.3.1.1 Valorificarea studiilor 
doctorale\Management_Economie): 
 

Nr.crt. Denumire partener Tema valorificată Doctorand  

   
 
 
Inspectoratul Școlar Județean 
Galați 
 
 

Managementul performanței în instituțiile de 
învățământ preuniversitar din România  din 
perspectiva adaptării la modele europene 

Mioara Enache 

  Motivarea cadrelor didactice din 
învățământul preuniversitar – implicații 
pentru managementul strategic al unităților 
de învățământ 

Raducan Nita Monica 

  Societatea Comercială Transurb 
Galați 

Strategii de inovare și integrare a politicilor 
de transport public urban 

Cadinoiu Mihai 

  Consulatul României la Bălți, 
Republica Moldova 

Strategii de îmbunătățire a performanței 
proceselor de management în cadrul 

Matei Adriana 

file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/B.2.1.1%20Program%20de%20pregatire/Fise%20discipline/Fise%20disciplina%20sem%20I/A_2_Fisa%20disciplinei_Lupascu.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/B.2.1.1%20Program%20de%20pregatire/Fise%20discipline/Fise%20disciplina%20sem%20I/A_2_Fisa%20disciplinei_Lupascu.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/11_12_Plan_invatamant_SDSSU_2018-2019.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/B.3.1.1%20Valorificarea%20studiilor%20doctorale/Filologie
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/B.3.1.1%20Valorificarea%20studiilor%20doctorale/Management_Economie
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/B.3.1.1%20Valorificarea%20studiilor%20doctorale/Management_Economie
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serviciilor consulare 

  Consulatul României la Bălți, 
Republica Moldova 

Optimizarea managementului procesului de 
control la frontieră în vederea aderării la 

spațiul Schengen 

Nicu Fanel 

6. DEMAC INNOVATION 
MANAGEMENT     

Impactul consultanței manageriale asupra 
eficientizării proceselor de atragere a 
fondurilor europene nerambursabile 

Darie Madalin 

 
Rezultatele cercetării doctorale în domeniul Istorie sunt valorificate prin publicarea tezelor de 

doctorat la diferite edituri din țară: Editura Istros a Muzeului Brăilei, Editura Militară, Editura Eikon, 
Editura Muzeului de Istorie din Galați: 
https://www.muzeulbrailei.ro/uploads/file_5acdb95472d89.jpg 
https://www.muzeulbrailei.ro/uploads/file_5acdb7ed84050.jpg 
https://www.muzeulbrailei.ro/uploads/file_5acdb7ec3b338.jpg 

În egală măsură, doctoranzii domeniului Istorie susțin prelegeri publice în cadrul cărora își 
prezintă rezultatele cercetărilor. Astfel de evenimente sunt: programul de studii al UDJ Galați, intitulat 
“Universitatea Vârstei a III-a” sau prezentările cu caracter de rol de popularizare a științei istorice, 
organizate de muzeele de istorie din Galați și Brăila (http://u3a.ugal.ro/) 
http://www.ugal.ro/anunturi/stiri-si-evenimente/1807-universitatea-varstei-a-treia-un-proiect-pionier-in-
romania 

 
CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 

 
B.4. Calitatea tezelor de doctorat finalizate 

 
B.4.1. Tezele de doctorat finalizate îndeplinesc standarde ridicate de 
calitate 
 
B.4.1.1. La nivelul de IOSUD, procentul de teze invalidate, fără drept de refacere și 

reluarea procesului de susținere publică, la nivelul Consiliului General CNATDCU este de 

cel mult 5% în ultimii cinci ani. 

  În cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane, în perioada 2013-2018, nu au fost teze 
invalidate la nivelul Consiliului General CNATDCU. (B.4.1.1 Teze invalidate UDJG) 
 
CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 

 
C. MANAGEMENTUL CALITA T II 

C.1. Existența și derularea periodică a sistemului de asigurare internă 
a calității 

 
C.1.1. Există cadrul instituțional și se aplică o procedură pentru 
monitorizarea asigurării interne a calității, precum și politici de asigurare 
internă a calității relevante. 
 

https://www.muzeulbrailei.ro/uploads/file_5acdb95472d89.jpg
https://www.muzeulbrailei.ro/uploads/file_5acdb7ed84050.jpg
https://www.muzeulbrailei.ro/uploads/file_5acdb7ec3b338.jpg
http://u3a.ugal.ro/
http://www.ugal.ro/anunturi/stiri-si-evenimente/1807-universitatea-varstei-a-treia-un-proiect-pionier-in-romania
http://www.ugal.ro/anunturi/stiri-si-evenimente/1807-universitatea-varstei-a-treia-un-proiect-pionier-in-romania
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/B.4.1.1%20Teze%20invalidate%20UDJG
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*C.1.1.1. IOSUD a dezvoltat și aplică periodic o procedură de evaluare și monitorizare 

internă a evoluției școlilor doctorale, între criteriile evaluate regăsindu-se obligatoriu: 

(a) activitatea științifică a conducătorilor de doctorat; 

(b) infrastructura și logistica necesare desfășurării activității de cercetare; 

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

În IOSUD-UDJG se realizează anual evaluarea periodică internă a activităţii din cadrul şcolilor 
doctorale pe baza unei metodologii aprobate de Senatul universitar (HS 142/29.XI.2018). Potrivit 
acestei metodologii (C 1.1.1 Metodologie evaluare SD_IOSUD), pentru creșterea continuă a calității 
proceselor didactice, de cercetare și manageriale, se impune autoevaluarea periodică a programelor de 
studii oferite, inclusiv evaluarea activității IOSUD, în toate componentele sale. Autoevaluarea periodică 
a IOSUD-Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați vizează identificarea și cuantificarea gradului de 
îndeplinire a următoarelor obiective: 

e) respectarea, la nivel instituțional, a cerințelor legale și bunelor practici în domeniul organizării și 
desfășurării studiilor universitare de doctorat; 

f) evaluarea aspectelor legate de resursa umană, activitatea de cercetare, dotarea materială etc. 
la nivelul IOSUD și al școlilor doctorale; 

g) evaluarea calitativă și cantitativă a rezultatelor de cercetare obținute la nivelul școlilor doctorale, 
a gradului de vizibilitate, recunoaștere, prestigiu profesional etc. al conducătorilor de doctorat și 
al studenților-doctoranzi; 

h) respectarea procedurilor de management al calității, etică profesională și transparență 
instituțională la nivelul IOSUD etc. 
http://ugal.ro/files/hotarari/hs/2018/hotarare_senat_142_2018_anexa3_Metod_autoev_IOSUD.pdf 
În egală măsură, în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, se aplică periodic Regulamentul 

privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii (H.S. nr. 3 din 
21 ianuarie 2019 –  
http://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2019/hotarare_senat_3_2019_anexa2_Regulament_iniAprob.pdf), 
programul de studii universitare de doctorat fiind supus unui proces de monitorizare şi evaluare internă 
în vederea menţinerii şi îmbunătăţirii continue a calităţii. Procesul de monitorizare constă în compararea 
sistematică a situaţiei actuale cu situaţia de referinţă definită prin standardele şi indicatorii de 
performanţă în baza cărora programul a fost aprobat, în scopul identificării discrepanţelor şi al 
intervenţiei operative. Monitorizarea are caracter continuu şi este orientată spre acţiuni corective şi 
preventive. Monitorizarea asigură controlul şi menţinerea standardelor de calitate în perioada dintre 
evaluările periodice.  

Metodologia de autoevaluare a activității IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galați și a activității şcolilor doctorale din cadrul IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galați, incluzând criteriile a) activitatea științifică a conducătorilor de doctorat, b) infrastructura și 
logistica necesare desfășurării activității de cercetare, c) procedurile și normele subsecvente pe baza 
cărora se organizează studiile doctorale, este disponibilă pe pagina web a Școlii Doctorale de Științe 
Socio-Umane - 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Metod_autoevaluare_Activ_IOSUD_ScoliDoct.pdf 

Rapoartele de autoevaluare sunt aprobate de Senatul universitar şi disponibile la adresa:  
http://ugal.ro/studii/doctorat/raportul-de-evaluare-interna-al-scolilor-doctorale 

CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 

 
C.1.1.2. Asociațiile studențești și / sau studenții reprezentanți organizează alegeri în 

rândul studenților doctoranzi, la nivelul fiecărei Școli Doctorale, pentru poziții în 

Consiliile Școlilor Doctorale și în CSUD, prin vot universal, direct și secret, toți studenții 

doctoranzi având dreptul să aleagă și să fie aleși. 

file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%201.1.1%20Metodologie%20evaluare%20SD_IOSUD
http://ugal.ro/files/hotarari/hs/2018/hotarare_senat_142_2018_anexa3_Metod_autoev_IOSUD.pdf
http://www.ugal.ro/files/hotarari/hs/2019/hotarare_senat_3_2019_anexa2_Regulament_iniAprob.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Metod_autoevaluare_Activ_IOSUD_ScoliDoct.pdf
http://ugal.ro/studii/doctorat/raportul-de-evaluare-interna-al-scolilor-doctorale
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 Conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de selectare și 
alegere a structurilor de conducere a Școlilor Doctorale de la IOSUD – Universitatea “Dunărea de 
Jos” din Galaţi, 
(http://www.ugal.ro/files/doctorat/11_10_Metodologie_si_calendar_alegeri_CSD_2017.pdf), la nivelul 
CSUD și CSD- SSU s-au organizat alegeri în rândul studenților doctoranzi, prin vot universal, direct și 
secret, toți studenții doctoranzi având dreptul să aleagă și să fie aleși (C 1.1.2 Alegeri CSD si 
CSUD\ALEGERI CSUD SI SCOLI DOCTORALE\ALEGERI CSD\ALEGERI CSD 2016\P-V alegeri 
doctoranzi CSDSSU 2016.pdf, C 1.1.2 Alegeri CSD si CSUD\ALEGERI CSUD SI SCOLI 
DOCTORALE\ALEGERI CSD\ALEGERI CSD 2017\Rezultate alegeri CSD SSU, 2017.pdf, C 1.1.2 
Alegeri CSD si CSUD\ALEGERI CSUD SI SCOLI DOCTORALE\ALEGERI CSUD\Proces-verbal 
alegere student-doctorand CSUD, 2018.pdf).  

Componența Consiliului Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane este disponibilă pe site-ul 
Școlii (http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/11_12_Componenta_CSDSSU_2017-2022.pdf).  

Alegerile (http://www.ugal.ro/studii/doctorat/alegeri-scoli-doctorale) au fost organizate de către 
reprezentanți ai studenților, fără implicarea cadrelor didactice, promovate public și aduse la cunoștința 
studenților doctoranzi. A existat câte o rundă de alegeri pentru pozițiile de membru student în Consiliul 
Școlii Doctorale - SSU, respectiv în CSUD, în perioada evaluată. Studenții doctoranzi sunt informați 
periodic despre ședințele CSUD și cele ale Consiliului Școlii Doctorale, primesc convocatorul acestora, 
au drept de vot în cadrul acestora, semnează procesele verbale ale ședințelor, participă la ședințe și au 
intervenții, propuneri, amendamente în cadrul ședințelor (C 1.1.2 Alegeri CSD si CSUD\ALEGERI 
CSUD SI SCOLI DOCTORALE\PV Sedinte CSD-SSU). 

CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 

 

C.1.1.3. În urma evaluării interne, atât  IOSUD, cât și Școlile Doctorale elaborează strategii 

și politici de acțiune în vederea remedierii deficiențelor semnalate și a stimulării 

performanței științifice și academice a IOSUD. 

În urma implementării procedurilor de evaluare internă a Școlii Doctorale de Științe Socio-
Umane 

(http://www.ugal.ro/studii/doctorat/raportul-de-evaluare-interna-al-scolilor-doctorale), 
în conformitate cu Metodologia de autoevaluare a activității  IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” 
din Galați și a activității şcolilor doctorale din cadrul IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
(http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Metod_autoevaluare_Activ_IOSUD_ScoliDoct.pdf), s-au 
elaborat, în perioada 2013-2017, Rapoarte anuale privind evaluarea internă a Școlii Doctorale de Științe 
Socio-Umane (http://www.ugal.ro/studii/doctorat/raportul-de-evaluare-interna-al-scolilor-doctorale).  

De asemenea, se aplică un Plan de măsuri în baza procesului de monitorizare și evaluare 
din cadrul IOSUD-UDJG (aprobat în ședința CSUD din data de 31 ianuarie 2019), urmărind 
următoarele criterii de performanță: Îmbunătăţirea calităţii studiilor doctorale, Cercetare, 
Internaționalizare, Organizare internă, Comunicare internă şi externă (internaţională) (C 1.1.3 Comisie 

evaluare interna SDSSU\plan masuri SDSSU_2019.pdf). 
 Evaluarea internă a Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane este realizată anual (de ex. 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/HS_59_Anexa4_Rap-ev-int-SDSSU-2017.pdf). De asemenea, se 
realizează sondarea satisfacției studenților, evaluarea conducătorilor de doctorat de către CSD și 
evaluarea studenților doctoranzi de către conducătorii de doctorat. ( B.2.1.2 Mecanisme de feedback) 
(C 1.1.3 Comisie evaluare interna SDSSU). 

Strategiile şi procedurile pentru asigurarea calităţii programelor de studii universitare de 
doctorat implementează metodologia de evaluare internă a școlilor doctorale/domeniilor de studii 
doctorale, analizează și îmbunătățesc procedurile de evaluare internă a Școlilor doctorale, a studenţilor 
doctoranzi şi a conducătorilor de doctorat și urmăresc respectarea procedurilor de evaluare internă. În 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/11_10_Metodologie_si_calendar_alegeri_CSD_2017.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%201.1.2%20Alegeri%20CSD%20si%20CSUD/ALEGERI%20CSUD%20SI%20SCOLI%20DOCTORALE/ALEGERI%20CSD/ALEGERI%20CSD%202016/P-V%20alegeri%20doctoranzi%20CSDSSU%202016.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%201.1.2%20Alegeri%20CSD%20si%20CSUD/ALEGERI%20CSUD%20SI%20SCOLI%20DOCTORALE/ALEGERI%20CSD/ALEGERI%20CSD%202016/P-V%20alegeri%20doctoranzi%20CSDSSU%202016.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%201.1.2%20Alegeri%20CSD%20si%20CSUD/ALEGERI%20CSUD%20SI%20SCOLI%20DOCTORALE/ALEGERI%20CSD/ALEGERI%20CSD%202016/P-V%20alegeri%20doctoranzi%20CSDSSU%202016.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%201.1.2%20Alegeri%20CSD%20si%20CSUD/ALEGERI%20CSUD%20SI%20SCOLI%20DOCTORALE/ALEGERI%20CSD/ALEGERI%20CSD%202017/Rezultate%20alegeri%20CSD%20SSU,%202017.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%201.1.2%20Alegeri%20CSD%20si%20CSUD/ALEGERI%20CSUD%20SI%20SCOLI%20DOCTORALE/ALEGERI%20CSD/ALEGERI%20CSD%202017/Rezultate%20alegeri%20CSD%20SSU,%202017.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%201.1.2%20Alegeri%20CSD%20si%20CSUD/ALEGERI%20CSUD%20SI%20SCOLI%20DOCTORALE/ALEGERI%20CSUD/Proces-verbal%20alegere%20student-doctorand%20CSUD,%202018.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%201.1.2%20Alegeri%20CSD%20si%20CSUD/ALEGERI%20CSUD%20SI%20SCOLI%20DOCTORALE/ALEGERI%20CSUD/Proces-verbal%20alegere%20student-doctorand%20CSUD,%202018.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%201.1.2%20Alegeri%20CSD%20si%20CSUD/ALEGERI%20CSUD%20SI%20SCOLI%20DOCTORALE/ALEGERI%20CSUD/Proces-verbal%20alegere%20student-doctorand%20CSUD,%202018.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/11_12_Componenta_CSDSSU_2017-2022.pdf
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/alegeri-scoli-doctorale
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%201.1.2%20Alegeri%20CSD%20si%20CSUD/ALEGERI%20CSUD%20SI%20SCOLI%20DOCTORALE/PV%20Sedinte%20CSD-SSU
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acest sens, exemplificăm prin modificarea procedurii și fișei de autoevaluare (conducători de doctorat și 
studenți doctoranzi), folosită în procesul de evaluare internă pentru anul 2018, în raport cu anul 2017. 

Modificări și îmbunătățiri ale acestor fișe au fost realizate și în anul 2017 în raport cu anul 2016. 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/RAPORT_EVALUARE_INTERNA_SDSSU_2016.pdf 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/HS_59_Anexa4_Rap-ev-int-SDSSU-2017.pdf 

Activitățile sus-menționate sunt analizate și constatările sunt cuprinse în rapoarte ce se finalizează cu o 
analiză SWOT și cu un plan de măsuri care instituie o serie de recomandări interne de îmbunătățire 
situației analizate, dar și de monitorizare. 

În cadrul Universității gălățene, sunt aplicate politici de acțiune în vederea stimulării 
performanței științifice și academice, în conformitate cu  Metodologia de acordare a premiilor pentru 
rezultate de excelență în activitatea CDI din UDJG (http://www.ugal.ro/files/cercetare/2018/1-
SUSTAIN_Metodologie_premiere_articole_14_09_2018_final.pdf). Rezultatele de excelență în 
cercetare sunt premiate anual - http://www.ugal.ro/cercetare/noutati-cercetare/oportunitati-de-
finantare/premierea-rezultatelor-de-excelenta.  
CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 

 

C.2. Transparența informațiilor și accesibilitate la resursele de 
învățare 

 
C.2.1. Informațiile de interes pentru studenții doctoranzi, viitorii candidați, 
respectiv informațiile de interes public sunt disponibile spre consultare în 
format electronic. 

 
C.2.1.1. Școala Doctorală, prin intermediul IOSUD, publică pe website-ul instituției 
organizatoare informații despre, cu respectarea reglementărilor generale cu privire la 
protecția datelor: 
(a) regulamentul școlii doctorale; 
(b) regulamentul de admitere; 
(c) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă și procedura de susținere 
publică a tezei; 
(d) conținutul programelor de studii; 
(e) profilul științific și interesele / temele de cercetare ale conducătorilor de doctorat din 
școală, precum și date instituționale de contact ale acestora; 
(f) lista doctoranzilor din școală cu informațiile de bază (anul înmatriculării; 
conducător); 
(g) informații despre standardele de elaborare ale tezei de doctorat; 

(h) link-uri către rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susținute public, 
precum și data, ora, locul unde vor fi susținute acestea, cu cel puțin 20 de zile înaintea 
susținerii. 

 

Pe site-ul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, la adresa http://ugal.ro/studii/doctorat se 
găsesc infomaţii cu privire la: 

a) regulamentul școlii doctorale - http://ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-privind-organizarea-
studiilor-universitare-de-doctorat, accesibil și pe pagina web a Școlii Doctorale de Științe Socio-
Umane - http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Reg_Scoli_doctorale.pdf. 

b) regulamentul de admitere; http://ugal.ro/files/doctorat/2018/Metodologie_admitere_doctorat.pdf,   
c) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă și procedura de susținere publică a tezei; 

http://ugal.ro/files/doctorat/2018/11_12_Regulament_privind_organizarea_finalizarii_studiilor_u

http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/RAPORT_EVALUARE_INTERNA_SDSSU_2016.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/HS_59_Anexa4_Rap-ev-int-SDSSU-2017.pdf
http://www.ugal.ro/files/cercetare/2018/1-SUSTAIN_Metodologie_premiere_articole_14_09_2018_final.pdf
http://www.ugal.ro/files/cercetare/2018/1-SUSTAIN_Metodologie_premiere_articole_14_09_2018_final.pdf
http://www.ugal.ro/cercetare/noutati-cercetare/oportunitati-de-finantare/premierea-rezultatelor-de-excelenta
http://www.ugal.ro/cercetare/noutati-cercetare/oportunitati-de-finantare/premierea-rezultatelor-de-excelenta
http://ugal.ro/studii/doctorat
http://ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-privind-organizarea-studiilor-universitare-de-doctorat
http://ugal.ro/studii/doctorat/regulamentul-privind-organizarea-studiilor-universitare-de-doctorat
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Reg_Scoli_doctorale.pdf
http://ugal.ro/files/doctorat/2018/Metodologie_admitere_doctorat.pdf
http://ugal.ro/files/doctorat/2018/11_12_Regulament_privind_organizarea_finalizarii_studiilor_universitare.pdf
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niversitare.pdf, disponibil și pe site-ul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane - 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Reg-fin_studii_Doctorat.pdf 

d) conținutul programelor de studii; 
http://ugal.ro/files/doctorat/2018/11_12_Plan_invatamant_SDSSU_2018-2019.pdf; conținutul 
Fișelor disciplinelor este accesibil pe pagina web a Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane - 
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-socio-umane/11-
site/6052-plan-de-invatamant-sdssu 

e) profilul științific și interesele / temele de cercetare ale conducătorilor de doctorat din școală, 
precum și date instituționale de contact ale acestora; 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2019/TEME_CERCETARE_SDSSU.pdf 

f)  lista conducătorilor de doctorat; http://ugal.ro/studii/doctorat/domenii-si-conducatori-de-
doctorat, disponibilă și pe pagina web a Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane - 
http://ugal.ro/files/doctorat/2018/11_12_Conducatori_de_doctorat.pdf 

g) informații despre standardele de elaborare ale tezei de doctorat; 
http://ugal.ro/studii/doctorat/sus%C8%9Binere-public%C4%83-tez%C4%83-doctorat-
legisla%C8%9Bie-si-formulare  

h) link-uri către rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susținute public, precum și data, 
ora, locul unde vor fi susținute acestea, cu cel puțin 20 de zile înaintea susținerii. 
http://ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-publice-teze-doctorat  

 

 
CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 

 

C.2.2. IOSUD / Școala Doctorală asigură studenților doctoranzi acces la 
resursele necesare derulării studiilor doctorale. 

 
C.2.2.1. Toți studenții doctoranzi au acces gratuit la o platformă cu baze de date 
academice relevante pentru domeniile studiilor de doctorat organizate. 

În perioada 2013-2016, în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați accesul la resursele 
informaționale pentru cercetarea științifică, online, a fost asigurat prin participarea, ca membru, la 
proiectul „Asigurarea accesului electronic național la literatura științifică pentru susținerea și promovarea 
sistemului de cercetare și educație din România (ANELIS PLUS” – proiect PNII – CAPACITĂȚI, Modulul 
I, Infrastructuri mari CD depus de Asociația ANELIS Plus. 

În prezent, accesul online la resurse științifice pentru cercetare în cadrul universității este 
asigurat în baza contractului subsidiar nr. 21264/31.08.2017 (UDJG), 54/12.09.2017 (Anelis Plus) la 

http://ugal.ro/files/doctorat/2018/11_12_Regulament_privind_organizarea_finalizarii_studiilor_universitare.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2018/19_12_Reg-fin_studii_Doctorat.pdf
http://ugal.ro/files/doctorat/2018/11_12_Plan_invatamant_SDSSU_2018-2019.pdf
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-socio-umane/11-site/6052-plan-de-invatamant-sdssu
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/scoli-doctorale/scoala-doctorala-de-stiinte-socio-umane/11-site/6052-plan-de-invatamant-sdssu
http://www.ugal.ro/files/doctorat/2019/TEME_CERCETARE_SDSSU.pdf
http://ugal.ro/studii/doctorat/domenii-si-conducatori-de-doctorat
http://ugal.ro/studii/doctorat/domenii-si-conducatori-de-doctorat
http://ugal.ro/files/doctorat/2018/11_12_Conducatori_de_doctorat.pdf
http://ugal.ro/studii/doctorat/sus%C8%9Binere-public%C4%83-tez%C4%83-doctorat-legisla%C8%9Bie-si-formulare
http://ugal.ro/studii/doctorat/sus%C8%9Binere-public%C4%83-tez%C4%83-doctorat-legisla%C8%9Bie-si-formulare
http://ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-publice-teze-doctorat
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Contractul de Finanțare Nr. 1/Axa 1/18.07.2017 în vederea implementării proiectului nr. cod My SMIS 
2014+: 102839 intitulat „Acces național electronic la literatura științifică pentru susținerea sistemului de 
cercetare și educație din România – ANELIS PLUS 2020, în cadrul programului POC-Axa 1-CDI, 
încheiat de Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale 
Universitare din România (ANELIS PLUS) cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (membru 
contributor ANELIS PLUS), pe o perioadă de 60 luni (2017-2022). În baza acestui contract, este 
asigurat accesul la bazele de date: Science Direct, Scopus, SpringerLink Journal, Thomson Reuters – 
Derwent Innovations Index, Thomson Reuters – Web of Science, Thomson Reuters – Journal Citation 
Reports, și 2000 titluri cărți electronice din toate domeniile care pot fi accesate full-text, în Depozitul 
Național ANELIS PLUS la adresa: https://dspace.anelisplus.ro/xmlui/. În perioada 2013-2018 au fost 
794343 de accesări la bazele de date științifice online. ( A 1.1.2) 

De asemenea, tot pentru asigurarea acestor resurse informaționale, în perioada 2013-2018 au 
fost achiziționate 695 de volume publicații în valoare de 50249,97 lei, cu finanțare din proiectele de 
cercetare ale universității. 

Prin intermediul acestei asociații, studenții, cadrele didactice și personalul din Universitatea 
„Dunărea de Jos“ din Galați au acces pe bază de IP (din intranet-ul universității) și acces mobil la bazele 
de date abonate. http://www.lib.ugal.ro/acces_mobil_bd_anelis_plus.html 

În egală măsură, Bibliotecile Facultății de Litere, Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, 
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor și Facultății de Educație Fizică și Sport sunt integrate 
în Biblioteca Centrală a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi ( C 2.2.1 Biblioteci domenii\Biblioteca 
UDJG), asigurându-se, în acest mod, accesul doctoranzilor la întregul fond de carte, pentru toate 
domeniile de doctorat ale Școlii.  Biblioteca  Universității „Dunărea de Jos” din Galați dispune de un 
important fond documentar, care acoperă atât disciplinele de aprofundare, cât şi cele de sinteză şi de 
cunoaştere avansată de specialitate. De asemenea, dispune de tratate şi reviste de specialitate cu 
impact la nivel național și internațional, care asigură pregătirea complexă a doctoranzilor și 
fundamentarea specifică a demersului de cercetare doctorală în cele 5 domenii ale Școlii Doctorale de 
Științe Socio-Umane. 

De exemplu, în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, funcționează o 
bibliotecă de specialitate cu un număr total de 4532 volume şi 318 periodice de specialitate, care sunt 
utile şi programelor de studiu de doctorat Management și Economie, rezultatele cercetării în domeniu 
fiind publicate în Analele Universității „Dunărea de Jos”. Fascicola I. Economie şi Informatică Aplicată, 
revistă publicată periodic sub autoritatea științifică a Centrului de Cercetare „Strategii de Dezvoltare a 
Sistemelor Economice Competitive” – STRATEC (http://www.eia.feaa.ugal.ro/) și indexată în ERIH+, 
EconLit, Ulrichs, Cabell’s, RePEc, Cambridge Scientific Abstract, DOAJ, EBSCO. De asemenea, fiecare 
conducător de doctorat dispune de o minibibliotecă care cuprinde cărţi de specialitate, reviste, 
cataloage, culegeri care sunt puse la dispoziţia doctoranzilor pentru etapa de cercetare şi întocmire a 
tezei de doctorat. ( C 2.2.1 Biblioteci domenii\Biblioteca Stiinte Economice).  

Doctoranzii pot consulta, de asemenea, și arhivele on-line ale revistelor tematice de tip Open-
Acces, editate în cadrul departamentelor facultăților și indexate în baze de date recunoscute ale fiecărui 
domeniu de doctorat, în care doctoranzii publică, în mod consecvent, rezultatele cercetării individuale. 
De exemplu, în cadrul domeniului de doctorat Filologie, sunt editate următoarele reviste de 
specialitate :  

 Communication Interculturelle et Littérature(https://revistacil.wordpress.com/category/colectivul-
de-redactie/),  indexată în ERIH Plus, EBSCO, CEEOL, DOAJ, Index Copernicus, MIAR 
(https://revistacil.wordpress.com/2016/02/28/indexari/). Direcţiile de cercetare şi ariile tematice 
pe care publicaţia le are în vedere urmăresc raporturile comunitate de limbă / comunitate de 
cultură, literatură naţională / literatură regională,  literatură / studii culturale, precum şi dialogul 
dintre ideile politice, sociale, identitare şi literatură. Adaptându-se dinamicii ideilor literare şi 
culturale recente, revista propune şi susţine, prin manifestările ştiinţifice organizate anual, axe 
tematice ce urmăresc, cu precădere, realizarea de studii privind Cultura şi identitatea 

file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%201.1.2
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_ABONATE
http://www.lib.ugal.ro/acces_mobil_bd_anelis_plus.html
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%202.2.1%20Biblioteci%20domenii/Biblioteca%20UDJG
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%202.2.1%20Biblioteci%20domenii/Biblioteca%20UDJG
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file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%202.2.1%20Biblioteci%20domenii/Biblioteca%20Stiinte%20Economice
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românească, Identitatea culturală şi multiculturalismul în spaţiul european: secolele XIX–XXI, 
Studiile exilice şi diasporice,  Literatura în spaţiile culturale totalitare şi posttotalitare, precum şi 
Genurile biograficului: abordări interdisciplinare. 

 Lexic comun / lexic specializat (https://lexiccomunlexicspecializat.wordpress.com/) este 
consacrată studiului lexicului comun şi al celui specializat, răspunzând interesului lingviştilor 
pentru cuvânt ca unitate fundamentală a limbii. Tematica urmărită vizează Mişcarea lexicului 
specializat spre lexicul comun, Ştiinţa dicţionarelor, Terminologie şi terminologii, Neologie şi 
politici lingvistice, Dimensiunea diacronică în studiul lexicului comun şi al celui specializat, 
Frazeologia – aspecte stilistice, pragmatice şi de traductologie, Lexicul politic – martor al 
transformărilor social-politice şi de mentalitate din lumea contemporană, Limba română – în 
timp și spațiu, Manifestări ale creativității limbajului uman, Interculturalitate și plurilingvism în 
context european. Până în prezent, revista a fost indexată în baza de date EBSCO, fiind 
inclusă și în cataloagele unor biblioteci recunoscute din țară și din străinătate 
(https://lexiccomunlexicspecializat.wordpress.com/vizibilitate/). 

 Cultural Intertexts (https://www.cultural-intertexts.com/aims-and-scope/), publicație a academică 
a Departamentului de Limbă și literatură engleză a Facultății de litere gălățene, indexată 
CEEOL, DOAJ, EBSCO și ERIH Plus - https://www.cultural-intertexts.com/indexing-and-
abstracting/.  

 Translations Studies.Retrospective and Prospective Views (https://www.translation-studies.net/) 
este indexată în Index Copernicus și St.Jerome Publishing (https://www.translation-
studies.net/indexing-and-abstracting/), vizând următoarele direcții de cercetare: Translation 
studies, Cultural studies, Language studies, Stylistics/Poetics in translation, Film and drama 
translation, LSP & terminology in translation, Applied linguistics, Literary translation and/ or 
adaptation. 

 
În cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, sunt editate două reviste de specialitate, cu 

arhive accesibile on-line doctoranzilor din domeniul Istorie: 

 Studium.  Revista studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie (http://studium.ugal.ro/), 
indexată în bazele de date internaționale ERIH Plus; EBSCO; Central and Eastern European 
Online Library; Index Copernicus; 

 Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Seria Istorie, 
http://www.fift.ugal.ro/revistadeistorie/, indexată DOAJ, Index Copernicus și CEEOL 
(https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=368).  

 
Revista Facultății de Educație Fizică și Sport este accesibilă, pentru consultare a arhivei și 

publicare, doctoranzilor din domeniul Știința sportului și educației fizice - http://www.efms.ugal.ro/, 
fiind indexată în prestigioase baze de date internaționale recunoscute în domeniu – Index Copernicus, 
EBSCO, Ulrich’s, DRJI, CABI, WorldCat, CiteFactor, SearchWorks.  
CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 

 

C.2.2.2. Fiecare student doctorand are acces, la cerere și cu acordul conducătorului de 
doctorat, la un sistem electronic de verificare a gradului de similitudine cu alte creații 
științifice sau artistice existente. 

În Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi există sistemul software pentru detectarea 
plagiatului – SISTEMANTIPLAGIAT.RO, care este un instrument online dedicat verificării tuturor 
documentelor cu surse aflate în baza de date proprie a Universității (documente arhivate), în bazele de 
date ale altor Universități (în baza declarației de schimb reciproc de baze de date), resurse internet.( A 
1.2.2) 

https://www.cultural-intertexts.com/aims-and-scope/
https://www.cultural-intertexts.com/indexing-and-abstracting/
https://www.cultural-intertexts.com/indexing-and-abstracting/
https://www.translation-studies.net/
http://studium.ugal.ro/
http://www.fift.ugal.ro/revistadeistorie/
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=368
http://www.efms.ugal.ro/
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%201.2.2
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%201.2.2
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Raportul antiplagiat conţine informații legate de: titlul lucrării; autorul/ autorii; tipul documentului 
(carte, îndrumar, teză de doctorat, articol, etc.), precum şi valorile coeficienţilor de similitudine 1 şi 2. 
Coeficientul de similitudine 1 – exprimă procentual nivelul de împrumuturi găsit în anumite surse care 
conţin minimum 5 cuvinte. Limita acceptată în instituția noastră este de maximum 50%. Coeficientul de 
similitudine 2 – exprimă procentual nivelul de împrumuturi care conţin minimum 25 de cuvinte. Limita 
acceptată în instituția noastră este de maximum 5%. 
 Procedura privind organizarea și desfășurarea ședinței publice de susținere a tezei de doctorat, 
prevede, în cadrul operaţiunilor preliminare depunerii tezei la secretariatul doctorat, ca studentul-
doctorand să depună teza de doctorat în format digital împreună cu cererea referitoare la demararea 
procedurilor de analiză a similitudinilor și de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare. 
Secretariatul doctorat transmite teza de doctorat Comisiei de etică universitară (CEU), responsabilă cu 
gestiunea și efectuarea analizei de similitudini folosind aplicația software sistemantiplagiat.ro. Raportul 
de similitudine este remis conducătorului de doctorat în termen de maximum 30 de zile, iar acesta 
întocmeşte rezoluția cu privire la raportul de similitudine. 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/PROCEDURA_PRIVIND_SUSTINEREA_PUBLICA_A
_TEZEI_DE_DOCTORAT_DUPA_10_03_2016-aprob_CSUD_9_05_2016.pdf 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/De_afisat_la_sustinere_publica_teza_doctorat.doc 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/De_afisat_la_sustinere_publica_teza_doctorat_1.doc 

CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 

 

C.2.2.3. Toți studenții doctoranzi au acces la laboratoarele de cercetare științifică sau alte 
facilități în funcție de specificul domeniului / domeniilor din cadrul școlii doctorale, 
conform unor reguli de ordine interioară. 

 

Toți studenţii doctoranzi din domeniile Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane au acces la 
Centrele de cercetare care susțin demersul doctoral, cu respectarea programului de lucru şi sub 
supravegherea directă a unui cercetător/cadru didactic din laboratorul respectiv. 

CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 

 

C.3. Gradul de internaționalizare 

C.3.1. Există o strategie și este aplicată, pentru creșterea gradului de 
internaționalizare a studiilor doctorale. 

 
*C.3.1.1. Școala Doctorală, prin intermediul IOSUD, are încheiate Acorduri de mobilitate 
cu universități din străinătate, cu institute de cercetare, cu companii care desfășoară 
activități în domeniul studiat, care vizează mobilitatea studenților doctoranzi și a 
cadrelor didactice (de exemplu acorduri ERASMUS pentru ciclul de studii doctorale) și cel 
puțin 20% dintre studenții doctoranzi au efectuat un stagiu de pregătire în străinătate 
sau o altă formă de mobilitate precum participarea la conferințe științifice internaționale. 

  

Școala Doctorală de Științe Socio-Umane, prin intermediul IOSUD, are încheiate Acorduri de 
mobilitate ERASMUS ( C 3.1.1 Acorduri mobilitate) cu universități din străinătate, cu institute de 
cercetare în profilul domeniilor sale doctorale, care vizează mobilitatea studenților doctoranzi și a 
cadrelor didactice. Aceste parteneriate sunt încheiate cu universități care se regăsesc în lista 
universităților de prestigiu din alte state aprobată de Ministerul Educației Naționale (Ordinul Ministrului 
interimar al Educației Naționale nr. 5462 din 12 noiembrie 2018 privind aprobarea listei universităților de 
prestigiu din alte state, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1035 din 6 decembrie 

http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/PROCEDURA_PRIVIND_SUSTINEREA_PUBLICA_A_TEZEI_DE_DOCTORAT_DUPA_10_03_2016-aprob_CSUD_9_05_2016.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/PROCEDURA_PRIVIND_SUSTINEREA_PUBLICA_A_TEZEI_DE_DOCTORAT_DUPA_10_03_2016-aprob_CSUD_9_05_2016.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/De_afisat_la_sustinere_publica_teza_doctorat.doc
http://www.ugal.ro/files/doctorat/legislatie/De_afisat_la_sustinere_publica_teza_doctorat_1.doc
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%203.1.1%20Acorduri%20mobilitate
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2018) (C 3.1.1 Acorduri mobilitate\Acorduri Erasmus+ 2014-2021_Personal didactic si nedidactic-
Predare_Scoala Doctorala (2).pdf).  

În perioada 2017-2019, 2 doctoranzi ai SDSSU au beneficiat de mobilități Erasmus (stagii de 
pregătire în străinătate -  C 3.1.1 Acorduri mobilitate\centralizator mobilitati doctoranzi_2013-2018.pdf) 
și 25 doctoranzi au participat la conferințe științifice internaționale de specialitate ( C 3.1.1 Acorduri 
mobilitate\Doctoranzi 2018\Doctoranzi incasari si cheltuieli 2018.xlsx)  aceștia reprezentând un procent 
de 25,25 % din totalul celor 99 de doctoranzi în stagiu ( C 2.1.1 Doctoranzi SDSSU\Situatie doctoranzi 
si absolventi SDSSU, 15.01.2019 (3).xlsx) 

Raportat la numărul celor 50 de doctoranzi ai Școlii Doctorale care au susținut teza de 
doctorat, în perioada 2013-2018, (C 2.1.1 Doctoranzi SDSSU\Situatie doctoranzi si absolventi SDSSU, 
15.01.2019 (3).xlsx), procentul de îndeplinire al criteriului este, în funcție de fiecare domeniu doctoral, 
următorul ( C 3.1.1 Acorduri mobilitate) :  

 

Domeniu de 
doctorat 

Nr.doctoranzilor care au 
susținut teza 

Nr. Doctoranzilor care au 
efectuat mobilități 

PROCENTAJ 

FILOLOGIE 29 21 72,41% 

ISTORIE 8 14 175% 

MANAGEMENT 

(nu au fost teze 
susținute în 
perioada 
evaluată) 

- 8  

ECONOMIE 13 5 38,46% 

ȘTIINȚA 
SPORTULUI ȘI 
A EDUCAȚIEI 
FIZICE 
(Domeniu nou 
înființat) 

- -  

CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 

 

C.3.1.2. În cadrul domeniului de studii evaluat este sprijinită, inclusiv financiar, 
organizarea unor doctorate în cotutelă internațională, respectiv invitarea unor experți de 
prim rang care să susțină cursuri / prelegeri pentru studenții doctoranzi. 

Conducerea Universității „Dunărea de Jos” din Galați sprijină, inclusiv financiar, organizarea 
doctoratelor în cotutelă internaţională, fapt dovedit de tezele în cotutelă internaţională susţinute în 
cadrul IOSUD – UDJG (C 3.1.2 Cotutele si invitati de prestigiu\Cotutele SDSSU.pdf) 

În cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane, în perioada evaluată, s-au derulat/se 
derulează următoarele teze de doctorat în cotutelă internațională: 

 Domeniul Filologie – 1 teză în cotutelă cu Universitatea Paris Ouest Nanterre la Defense, 
Franța, teză susținută public la data de 17.10.2013-
(http://www.ugal.ro/files/doctorat/sustineri/2013/ALEXANDRU_N__ANCA_CALIN.pdf),  

 Domeniul Management – 1 doctorand în stagiu (2018) -  teză în cotutelă cu Université de Lille, 
Franța. (C 3.1.2 Cotutele si invitati de prestigiu\Cotutele SDSSU.pdf). 

În domeniul de doctorat Filologie, în perioada evaluată, personalități de prestigiu, invitate în 
calitate de keynote speaker în cadrul conferințelor internaționale organizate în cadrul Universității 

file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%203.1.1%20Acorduri%20mobilitate/Acorduri%20Erasmus+%202014-2021_Personal%20didactic%20si%20nedidactic-Predare_Scoala%20Doctorala%20(2).pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%203.1.1%20Acorduri%20mobilitate/Acorduri%20Erasmus+%202014-2021_Personal%20didactic%20si%20nedidactic-Predare_Scoala%20Doctorala%20(2).pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%203.1.1%20Acorduri%20mobilitate/centralizator%20mobilitati%20doctoranzi_2013-2018.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%203.1.1%20Acorduri%20mobilitate/Doctoranzi%202018/Doctoranzi%20incasari%20si%20cheltuieli%202018.xlsx
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%203.1.1%20Acorduri%20mobilitate/Doctoranzi%202018/Doctoranzi%20incasari%20si%20cheltuieli%202018.xlsx
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%202.1.1%20Doctoranzi%20SDSSU/Situatie%20doctoranzi%20si%20absolventi%20SDSSU,%2015.01.2019%20(3).xlsx
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%202.1.1%20Doctoranzi%20SDSSU/Situatie%20doctoranzi%20si%20absolventi%20SDSSU,%2015.01.2019%20(3).xlsx
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%202.1.1%20Doctoranzi%20SDSSU/Situatie%20doctoranzi%20si%20absolventi%20SDSSU,%2015.01.2019%20(3).xlsx
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%202.1.1%20Doctoranzi%20SDSSU/Situatie%20doctoranzi%20si%20absolventi%20SDSSU,%2015.01.2019%20(3).xlsx
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%203.1.1%20Acorduri%20mobilitate
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%203.1.2%20Cotutele%20si%20invitati%20de%20prestigiu/Cotutele%20SDSSU.pdf
http://www.ugal.ro/files/doctorat/sustineri/2013/ALEXANDRU_N__ANCA_CALIN.pdf
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%203.1.2%20Cotutele%20si%20invitati%20de%20prestigiu/Cotutele%20SDSSU.pdf
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„Dunărea de Jos” din Galați, au susținut prelegeri studenților doctoranzi (C 3.1.2 Cotutele si invitati de 
prestigiu\Filologie): 

1. Prof.univ.dr.Vasile Spiridon, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău - Conferința Internațională 
a Școlilor Doctorale din UDJG, ediția 2016 - http://www.cssd-
udjg.ugal.ro/files/invitatie/Program_detaliat_al_conferintei_2016.pdf și ediția 2018 - 
http://www.cssd-udjg.ugal.ro/files/2018/05_Program_detaliat_al_conferintei_2018.pdf 

2. Prof.univ.dr. Iulian Boldea, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș - Conferința Internațională 
a Școlilor Doctorale din UDJG, ediția 2016 - http://www.cssd-
udjg.ugal.ro/files/invitatie/Program_detaliat_al_conferintei_2016.pdf 

3. Academician Michael Metzeltin, membru al Academiei de Științe a Austriei, Institutul de 
Romanistică din Viena, Conferința Internațională a Școlilor Doctorale din UDJG, ediția 2017 - 
http://www.cssd-udjg.ugal.ro/files/2017/Program_detaliat_al_conferintei_2017_FINAL.pdf și 
Conferința Internațională „Lexic comun. Lexic specializat”, Facultatea de Litere, Departamentul de 
Literatură, lingvistică și jurnalism, 26-27 octombrie 2018 ( C 3.1.2 Cotutele si invitati de 
prestigiu\Filologie\Program LCLS 2018.pdf) 

4. Prof.univ.dr.Gheorghe Manolache, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Conferința Internațională 
a Școlilor Doctorale din UDJG, ediția 2017 - http://www.cssd-
udjg.ugal.ro/files/2017/Program_detaliat_al_conferintei_2017_FINAL.pdf și ediția 2018 - 
http://www.cssd-udjg.ugal.ro/files/2018/05_Program_detaliat_al_conferintei_2018.pdf 

5. Prof.univ.dr.Rodica Dimitriu, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași, Conferința Internațională a Școlilor 
Doctorale din UDJG, ediția 2017 - http://www.cssd-
udjg.ugal.ro/files/2017/Program_detaliat_al_conferintei_2017_FINAL.pdf 

6. Prof.univ.dr. Mircea A.Diaconu, Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, Conferința 
Internațională a Școlilor Doctorale din UDJG, ediția 2017 - http://www.cssd-
udjg.ugal.ro/files/2017/Program_detaliat_al_conferintei_2017_FINAL.pdf și ediția din 2018 - 
http://www.cssd-udjg.ugal.ro/files/2018/05_Program_detaliat_al_conferintei_2018.pdf 

7. Prof.univ.dr. Lucian Chișu, Institutul „G.Călinescu” al Academiei Române, Conferința Internațională 
a Școlilor Doctorale din UDJG, ediția 2017 - http://www.cssd-
udjg.ugal.ro/files/2017/Program_detaliat_al_conferintei_2017_FINAL.pdf 

8. Prof.univ.dr. Emma Tămâianu-Morita, Kindai University, Osaka, Japonia, Conferința 
Internațională a Școlilor Doctorale din UDJG, ediția 2018 - http://www.cssd-
udjg.ugal.ro/files/2018/05_Program_detaliat_al_conferintei_2018.pdf 

9. Academician Gheorghe Chivu, Universitatea din București, Conferința Internațională „Lexic 
comun. Lexic specializat”, Facultatea de Litere, Departamentul de Literatură, lingvistică și 
jurnalism, 26-27 octombrie 2018 - C 3.1.2 Cotutele si invitati de prestigiu\Filologie\Program LCLS 
2018.pdf 

10. Academician Eugen Simion, Director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, 
Academia Română, Colocviile Internaționale „Andrei Grigor”, 2-3 iunie 2018 - C 3.1.2 Cotutele si 
invitati de prestigiu\Filologie\Program conferinta Andrei Grigor 2018.pdf 

11. Academician Maya Simionescu, Director al Institutului de Biologie Celulară și Patologie „N. 
Simionescu”, Academia Română, Colocviile Internaționale „Andrei Grigor”, 2-3 iunie 2018 -C 3.1.2 
Cotutele si invitati de prestigiu\Filologie\Program conferinta Andrei Grigor 2018.pdf 

 În anul 2019, vor fi invitați să susțină prelegeri studenților doctoranzi din domeniul Filologie 
academician Michael Metzeltin, membru al Academiei de Științe a Austriei, Institutul de Romanistică, 
din Viena, prof. Pascal Lardellier, Université de Bourgogne, laboratoire CIMEOS, Dijon et Propedia, 
Groupe IGS, Paris, vice-Président du Conseil scientifique de l'IUT de Dijon și academician Eugen 
Simion, Director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română. 

Una dintre personalităţile marcante, la nivel mondial, în domeniul Managementului,  profesorul 
universitar doctor Geert Hofstede, Membru al Academy of Management şi Academy of International 
Business în SUA și Membru onorific al International Association for Cross-Cultural Psychology, a ținut o 

file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/C%203.1.2%20Cotutele%20si%20invitati%20de%20prestigiu/Filologie
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prelegere participanților (studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre didactice) la evenimentul prin care 
Facultatea de  Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi 
a conferit titlul de Doctor Honoris Causa (http://feaa.ugal.ro/evenimente/doctor-honoris-causa/). De 
asemenea, în cadrul Conferinței internaționale „Riscul in Economia Contemporană”, organizată anual 
de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor au fost invitați keynote speakers pentru a ține 
prelegeri participanților, cadre didactice din țară și străinătate și doctoranzilor din domeniile Economie 
și Management. Astfel, la ediția din anul 2017 au ținut prelegeri următorii specialiști din străinătate 
(http://www.rce.feaa.ugal.ro/index.php/2014-02-04-19-50-49/2014-05-06-13-04-35/keynote-speakers ):  

1. George Lupascu-Pruna - Hofstede Accredited Intercultural Practitioner - ITIM International-The 
Hofstede Cente 

2. Hugues Séraphin- University of Winchester  
3. Alexandrina Tanvuia - Assistant Professor of Hospitality and Event Management at Lasell 

College in Boston, Massachusetts  
4. Dr. Matthew Reilly - co-chair of the Delta Mu Delta Honors Society at Lasell College 
5. Dr Mustafa Ünğan - Sakarya University’s Business School, Turkey 

La ediția din anul 2016 au ținut prelegeri următorii specialiști din străinătate 
(http://www.rce.feaa.ugal.ro/index.php/2014-02-04-19-50-49/rec2016/keynote-speakers): 

1. Florinda Matos - President of ICAA (Intellectual Capital Accreditation Association) 
2. Dr. Michele Ambaye, Marketing Professor at Pau Business School in the South West of 

France 
3. Assist. Prof. Deniz ZUNGUN - Manisa Celal Bayar University, Turkey 
4. PhD Pradeep Kumar - Lecturer at Lazarski University, Warsaw, Poland 

În cadrul conferinței doctoranzilor din anul 2017, conducătorii de doctorat din domeniul ISTORIE au 
invitat personalități științifice recunoscute, precum prof. dr. Augustin Ioan de la Universitatea de 
Arhitectură “Ion Mincu”, din București. (http://www.cssd-
udjg.ugal.ro/files/2017/Program_detaliat_al_conferintei_2017_FINAL.pdf). 
CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 

 

* C.3.1.3. Cel puțin 5% din tezele de doctorat din cadrul școlii doctorale sunt redactate și / 

sau prezentate într-o limbă de circulație internațională sau sunt realizate în cotutelă. 

 În cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane, toate tezele de doctorat susținute în 
domeniul Filologie – Limba și literatura engleză sunt redactate și prezentate în limba engleză, iar tezele 
de doctorat din celelalte domenii ale Școlii au rezumatul redactat în limba engleză.  

 În perioada 2013-2018, au fost susținute public un număr de 50 de teze de doctorat, din care 13 
teze au fost redactate/prezentate într-o limbă de circulație internațională (12 teze în domeniul Filologie – 
Limba și literatura engleză și 1 teză în cotutelă –  

http://www.ugal.ro/files/doctorat/sustineri/2013/ALEXANDRU_N__ANCA_CALIN.pdf, susținută în 2013), 
reprezentând un procent de 26% din totalul tezelor susținute în sedință publică. (C 2.1.1 Doctoranzi 
SDSSU\Situatie doctoranzi si absolventi SDSSU, 15.01.2019 (3).xlsx). 

În momentul evaluării, 12 doctoranzi elaborează teze în domeniul Filologie – Limba și literatura 
engleză și 7 doctoranzi în domeniul Filologie – Limba și Literatura franceză, reprezentând un procent 
de 19,9%, din totalul celor 99 de doctoranzi aflați în stagiu. 

În perioada supusă evaluării, s-au derulat/se derulează următoarele teze de doctorat în 
cotutelă (C 3.1.2 Cotutele si invitati de prestigiu\Cotutele SDSSU.pdf): 

 Domeniul Filologie – 1 teză în cotutelă cu Universitatea Paris Ouest Nanterre la Defense, 
Franța, teză susținută public în data de 17.10.2013-
http://www.ugal.ro/files/doctorat/sustineri/2013/ALEXANDRU_N__ANCA_CALIN.pdf; 

http://feaa.ugal.ro/evenimente/doctor-honoris-causa/
http://www.rce.feaa.ugal.ro/index.php/2014-02-04-19-50-49/2014-05-06-13-04-35/keynote-speakers
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 Domeniul Management – 1 doctorand în stagiu (2018) -  teză în cotutelă cu Université de Lille, 
Franța, 4 doctoranzi în stagiu elaborând teze în cotutelă Management – Inginerie Mecanică 
(SDSSU – SDIMI, în cadrul IOSUD-UDJG) 

 Domeniul Istorie  - 1 teză în cotutelă cu Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași, susținută public în 
data de 27.11.2013- 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/sustineri/2013/MATEI_M__VALENTINA.pdf,  

CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 

 

C.3.1.4. Internaționalizarea activităților din cadrul studiilor doctorale este susținută de 
către IOSUD prin măsuri concrete (de exemplu, participarea la târguri educaționale 
pentru atragerea de studenți doctoranzi internaționali; includerea experților 
internaționali în comisii de îndrumare sau de susținere a tezelor de doctorat etc.). 

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a participat la târguri educaţionale de prestigiu, 
ocazie cu care a prezentat oferta educaţională pe cele trei cicluri Bologna. 

Astfel, la Conferinţa Asociaţiei Europene pentru Educaţie Internaţională de la Geneva 2018, 
reprezentanţii mediului academic au promovat mesajul că şi în România există universităţi competitive 
la nivel global, atât în domeniul educaţiei cât şi în cel al cercetării, internaţionalizarea reprezentând, în 
sine, un certificat de calitate.  

http://www.ugal.ro/anunturi/stiri-si-evenimente/5707-universitatea-dunarea-de-jos-din-galati-
promoveaza-invatamantul-superior-romanesc-la-geneva  

De asemenea, o altă participare importantă a fost cea din perioada 12-15 septembrie 2017, de 
la Sevilla, unde reprezentanții Universității „Dunărea de Jos” din Galați, alături de reprezentanții mediului 
academic din România, au participat la cea de-a 29-a ediție a Conferinței și Expoziției Anuale a 
Asociației Europene pentru Educație Internațională — EAIE (European Association for International 
Education). 

http://www.ugal.ro/anunturi/stiri-si-evenimente/4503-universitatea-dunarea-de-jos-din-galati-
participa-la-conferinta-asociatiei-europene-pentru-educatie-internationala  

 În anul 2013, în domeniul Filologie – Literatura română, doi experți internaționali au facut 
parte din comisia de susținere a tezei de doctorat - 
http://www.ugal.ro/files/doctorat/sustineri/2013/ALEXANDRU_N__ANCA_CALIN.pdf 

În anul 2018, în domeniul Filologie – Literatura română, un expert internațional a facut parte 
din comisia de susținere a tezei de doctorat - http://www.ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-publice-teze-
doctorat/11-site/5903-anunt-sustinere-teza-stan-cristina. 

CRITERIUL ESTE ÎNDEPLINIT. 
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OPIS ANEXE 

 

Nr.crt. Anexa Conținut anexă 

1. Act înființare SDSSU  Act înființare SDSSU – Decizia Rectorului 
nr.1940/12.09.2012 (Act infiintare SDSSU) 

2. Misiunea, strategia și 
obiectivele SDSSU 

 Misiunea, strategia și obiectivele SDSSU 
(Misiunea_strategia_obiectivele_SDSSU) 

A. CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ 

A.1. Structurile instituționale administrative, manageriale și resurse financiare 

3. A. 1.1.1 (A 1.1.1)  Regulamente și procedure specifice aplicate la nivel 
IOSUD și SDSSU în perioada evaluată 

 Admitere 

  Alegeri Director CSUD 

 Alegeri CSUD și Scoli Doctorale 

 Contract studii și acte adiționale 

 Alegeri Consilii Școli Doctorale 

 Alegeri Directori Școli Doctorale 

 Evaluare internă 

 Orar SD-IMI 

 Orar SD-SFI 

 Orar SD-SSU 

 Legislație și formulare susținere teză doctorat 

 Planuri de învățământ SD-IMI, SD-SFI, SD-SSU 

4. A.1.1.2 (A 1.1.2)  Acces ANELIS 

 Anexa 4 H.S. nr.12/10.4.2012 

 H.C.A nr.65/06.12.2018 

5. A 1.2.2 (A 1.2.2)  Soft antiplagiat 

 Formulare susținere teză doctorat privind raportul de 
similitudine 

 Procedura de organizare și desfășurare a ședinței 
publice de susținere a tezei de doctorat 

A.2. Infrastructura de cercetare 

6. A 2.1.1 (A 2.1.1 Spatii 
cercetare) 

 Spații cercetare ale domeniului Filologie 

 Spații cercetare ale domeniului Istorie 

 Spații cercetare ale domeniilor Economie și 
Management 

 Spații cercetare ale domeniului Știința sportului și 
educației fizice 

7. A 2.1.2 (A 2.1.2 
Acorduri de 
colaborare) 

 Acorduri de colaborare în domeniul Filologie 

 Acorduri de colaborare în domeniul Istorie 

 Acorduri de colaborare în domeniile Economie și 

file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/Act%20infiintare%20SDSSU
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/Misiunea_strategia_obiectivele_SDSSU
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Management 

 Acorduri de colaborare în domeniul Știința sportului și 
a educației fizice 

A.3. Calitate resursei umane 

8. A 3.1.1. (A 3.1.1. 
Conducatori doctorat) 

 Acoperirea cu personal a activităților didactice din 
programul de pregătire universitară avansată din SD-
SSU 

 Conducători de doctorat, titulari și asociați ai SD-SSU 

 Conducători de doctorat, titulari și asociați ai SD-SSU 
– domeniul Filologie 

 Conducători de doctorat, titulari și asociați ai SD-SSU 
– domeniul Istorie 

 Conducători de doctorat, titulari și asociați ai SD-SSU 
– domeniul Economie 

 Conducători de doctorat, titulari și asociați ai SD-SSU 
– domeniul Management 

 Conducători de doctorat, titulari și asociați ai SD-SSU 
– domeniul Știința sportului și a educației fizice 

 Situație statistică a conducătorilor de doctorat- 9 ani 

 Teme de cercetare ale conducatorilor de doctorat 
afiliați SD-SSU 

B. EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ 

B.1. Numărul, calitatea și diversitatea candidaților care s-au prezentat la concursul de admitere 

9. B 1.1.1 (B.1.1.1 Burse 
ocazionale) 

 Burse ocazionale acordate doctoranzilor în domeniul 
Filologie 

B.2. Conținutul programelor de studii universitare de doctorat 

10. B 2.1.1. (B.2.1.1 
Program de pregatire) 

 Orar consultații oferite doctoranzilor de către 
conducătorii de doctorat și membrii comisiei de 
îndrumare 

 Fișele disciplinelor din programul de pregătire 
avansată SD-SSU 

 Acoperirea cu personal a activităților didactice din 
programul de pregătire universitară avansată din SD-
SSU 

 H.S .nr.139/2.11.2018 

 Plan de învățământ – Pregătire universitară avansată 

 Stat de funcții și de personal didactic 

11. B 2.1.2 (B.2.1.2 
Mecanisme de 

feedback) 

 Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea 
și evaluarea periodică a programelor de studii – 
H.S.nr.3/21.01.2019 

 Chestionar de evaluare a conducătorilor de doctorat de 
către doctoranzi (tipizat) 

 Fișa de apreciere a doctoranzilor de către conducătorii 
de doctorat din cadrul SDSSU (tipizat) 

 Fișa de evaluare a conducătorilor de doctorat de către 
SDSSU (tipizat) 

file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%203.1.1.%20Conducatori%20doctorat
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/A%203.1.1.%20Conducatori%20doctorat
file:///C:/Users/doctorat-luiza/Downloads/B.1.1.1%20Burse%20ocazionale
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 Procedura operatională de evaluare a conducătorului 
de doctorat de către doctoranzii SDSSU (tipizat) 

B.3. Rezultatele studiilor doctorale și proceduri de evaluare a acestora 

12. B.3.1.1. (B.3.1.1 
Valorificarea studiilor 

doctorale) 

 Inițiative pentru valorificarea rezultatelor studiilor 
doctorale în acord cu specificul domeniului – 
exemplificări din domeniile Filologie, Management și 
Economie 

B.4. Calitatea tezelor de doctorat finalizate 

13. B 4.1.1. (B.4.1.1 Teze 
invalidate UDJG) 

 Adresă teze invalidate/validate 

C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

C.1. Existența și derularea periodică a sistemului de asigurare internă a calității 

14. C 1.1.1. (C 1.1.1 
Metodologie evaluare 

SD_IOSUD 

 Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea 
și evaluarea periodică a programelor de studii – 
H.S.nr.3/21.01.2019 

 Metodologia de evaluare a IOSUD-UDJG și a Școlilor 
Doctorale din cadrul IOSUD-UDJG (H.S. nr.143/17 
decembrie 2018) 

15. C 1.1.2. (C 1.1.2 
Alegeri CSD si CSUD) 

 Alegeri CSD 

 Alegeri CSUD 

 Procese-verbale ale sedințelor CSD-SSU, cu 
participarea doctorandului ales în CSD-SSU 

 Componența CSD-SSU 

 Metodologia privind organizarea și desfășurarea 
procesului de selectare și alegere a structurilor de 
conducere a Școlilor Doctorale de la IOSUD – 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

16. C 1.1.3. (C 1.1.3 
Comisie evaluare 
interna SDSSU) 

 Chestionar de evaluare a conducătorilor de doctorat de 
către doctoranzi (tipizat) 

 Comisiile de verificare și validare rezultate 
autoevaluare IOSUD-UDJG 

 Plan de măsuri luate în urma evaluării interne a SD-
SSU 

 Procedura operațională de evaluare a conducătorului 
de doctorat de către doctoranzii SDSSU 

 Rezultate ale evaluării conducătorilor de doctorat de 
către doctoranzi - domeniul Filologie 

 Rezultate ale evaluării conducătorilor de doctorat de 
către doctoranzi - domeniul Istorie 

 Rezultate ale evaluării conducătorilor de doctorat de 
către doctoranzi - domeniul Economie 

 Rezultate ale evaluării conducătorilor de doctorat de 
către doctoranzi - domeniul Management 

 Rezultate ale evaluării conducătorilor de doctorat de 
către doctoranzi - domeniul Știința sportului și a 
educației fizice 
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C.2. Transparența informațiilor și accesibilitate la resursele de învățare 

17. C 2.1.1. (C 2.1.1 
Doctoranzi SDSSU) 

 State de funcții conducere doctorat – perioada 2013-
2014/ 2014-2015/ 2015-2016 / 2016-2017/ 2017-2018/ 
2018-2019 

 State de funcții îndrumare – perioada 2013-2014/ 
2014-2015/ 2015-2016 / 2016-2017/ 2017-2018/ 2018-
2019 

 Doctoranzi în evidență SDSSU 

 Situație doctoranzi și absolvenți SDSSU 

18. C 2.2.1. (C 2.2.1 
Biblioteci domenii) 

 Biblioteca UDJG – fond de carte pentru cele 5 domenii 
ale SDSSU 

C.3. Gradul de internaționalizare 

19. C 3.1.1. (C 3.1.1 
Acorduri mobilitate) 

 Situație financiară încasări și cheltuieli prin mobilități și 
achiziții doctoranzi – 2016 

 Situație financiară încasări și cheltuieli prin mobilități și 
achiziții doctoranzi – 2017 

 Situație financiară încasări și cheltuieli prin mobilități și 
achiziții doctoranzi – 2018 

 Acorduri ERASMUS încheiate pentru ciclul de doctorat 

 Centralizator acorduri ERASMUS+ încheiate pentru 
perioada 2014-2020 

 Centralizator mobilități ERASMUS ale doctoranzilor 
SDSSU în perioada 2013-2018 

 Listă acorduri ERASMUS+ încheiate cu universități de 
prestigiu din alte state ( conform Ordinului Ministrului 
interimar al Educației Naționale nr. 5462 din 12 
noiembrie 2018 privind aprobarea listei universităților 
de prestigiu din alte state, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 1035 din 6 decembrie 2018) 

20. C 3.1.2. (C 3.1.2 
Cotutele si invitati de 

prestigiu)  

 Cotutele IOSUD-UDJG și cotutele SDSSU 

 Dovezi ale prezenței unor invitați de prestigiu care au 
susținut prelegeri doctoranzilor în cadrul manifestărilor 
internaționale organizate în UDJG (pentru domeniul 
Filologie) 
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