
IOSUD Dunărea de Jos din Galați 

Școala Doctorală de Științe Fundamentale și Inginerești 

 

CHESTIONAR DE EVALUARE A PROGRAMELOR DOCTORALE DE CATRE 

STUDENTII – DOCTORANZI 

 

Obiectivul prezentului chestionar este evaluarea nivelului de satisfacţie a studenţilor 

doctoranzi din cadrul Școlii Doctorale de Științe Fundamentale și Inginerești cu privire la 

suportul, activitățile din laboratoarele şi centrele de cercetare aferente Școlii doctorale, 

precum și la conținutul programului de studii universitare avansate, oferit de Școala doctorală 

de Științe Fundamentale și Inginerești. 

Va rugam sa bifați, în scala de evaluare, pentru fiecare afirmatie, nivelul pe care îl 

considerati cel mai potrivit, rezultat din propriile convingeri si nu din aprecieri sau 

comentarii, pozitive ori negative, exterioare observatiilor nemijlocite ale dumneavoastra.  

Semnificatia nivelurilor din scala de evaluare este urmatoarea: 1- foarte slab; 2 - 

slab; 3 - mediu; 4 - ridicat; 5 - foarte ridicat.  

Bifați numai în dreptul afirmațiilor care corespund stadiului la care va aflați în 

parcurgerea studiilor universitare de doctorat.  

In lista domeniilor de doctorat va rugam sa bifaţi pătratul corespunzător comisiei 

CNATDCU si domeniilor de doctorat. Chestionarul nu se semnează. Datele colectate vor fi 

tratate statistic și anonim.  

 

Nr. 

crt. 

CRITERII Scala de evaluare 

1 2 3 4 5 

1.  Nivelul de exigență la selecția preliminară în vederea 

admiterii.  

     

2.  Conținutul disciplinelor urmate în cadrul programului de 

studii universitare avansate.  

     

3.  Nivelul de preocupare şi de dotare a laboratoarelor şi centrelor 

de cercetare pentru buna desfǎşurare a activitǎţii de cercetare a 

studentului-doctorand pentru realizarea programului de 

cercetare științifică doctoralǎ.  

     

4.  Nivelul de asigurare a suportului financiar din partea IOSUD - 

UDJG pentru participarea la conferinţe de specialitate şi 

publicare rezultate ştiinţifice.  

     

5.  Nivelul de implicare a doctoranzilor din scoala doctoralǎ în 

proiecte de cerecetare şi asistenţǎ tehnicǎ specifice domeniilor 

de studii doctorale.  

     

6.  Nivelul de monitorizare asigurat de către rapoartele lunare şi 

anuale cerute la nivelul conducerii şcolilor doctorale pentru 

fiecare domeniu de studiu doctoral şi doctorand.  

     

7.  Nivelul de preocupare pentru informarea studentului-

doctorand cuprivire la respectarea eticii științifice și 

universitare şi a integrității academice în cadrul domeniilor de 

studii doctorale.  

     

8.  Nivelul de implicare a studenţilor-doctoranzi în participarea la 

organizarea şi prezentarea de lucrari la manifestări științifice. 

     

9.  Nivelul de exigență în evaluarea rapoartelor de cercetare 

științifică specifice temelor de cercetare doctoralǎ. 

     

 



Domeniul Ingineria Produselor Alimentare  

Domeniul Biotehnologii  

Domeniul Inginerie și management în 

agricultură și dezvoltare rurală 

 

Domeniul Inginerie Electrică  

Domeniul Calculatoare și Tehnologia 

Informației 

 

Domeniul Ingineria Sistemelor  

Domeniul Ingineria Materialelor  

Domeniul Chimie  
 


