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I. Școala Doctorală de Științe Socio-Umane - statistici 

descriptive 

 

Școala Doctorală de Științe Socio-Umane include următoarele 

domenii de studii doctorale : 

Nr. crt. DOMENIUL DE STUDII 

UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

FACULTATEA 

1. ECONOMIE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

2. MANAGEMENT ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

3. FILOLOGIE LITERE 

4. ISTORIE ISTORIE, FILOSOFIE ȘI TEOLOGIE 
 

Conducători de doctorat - cadre didactice titulare şi asociate 

Nr. crt. DOMENIUL DE STUDII 

UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT 

1. ECONOMIE Conf. dr. habil. CRISTEA Dragoș Sebastian - 

afiliere în data de 2.03.2018 

Prof. dr. habil. NECULIȚĂ Mihaela 

Prof. dr. ȘARPE Daniela-Ancuța 

2. MANAGEMENT Prof. dr. habil. CĂPĂȚÎNĂ Alexandru 

Prof. dr. CRISTACHE Nicoleta 

Conf. dr. GASPAROTTI Carmen-Marilena 

Conf. dr. habil. MICU Angela-Eliza 

Prof. dr. habil. MOGA Liliana-Mihaela 

Prof. dr. NICULESCU Nicolae 

3. FILOLOGIE Prof. dr. habil. ANDREI Carmen 

Prof. dr. ANTOFI Eugenia-Simona 

Prof. dr. habil. IORGA Alina-Daniela 

Prof. dr. CROITORU Elena 

Prof. dr. habil. GANEA Alina-Elena 
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Conf. dr. habil. GRECU (BALAN) Veronica 

Loredana  – afiliere în data de 17.01.2018 

Prof. dr. habil. IFRIM Nicoleta 

Prof. dr. MILEA Doinița-Marcela  

Prof. dr. habil. NEAGU Mariana 

Prof. dr. PRAISLER Michaela 

Prof. dr. habil. SCRIPNIC Gabriela-Olimpia 

4. ISTORIE Prof. dr. habil. APETREI Nicolae-Cristian 

Prof. dr. habil. ARDELEANU Constantin 

Prof. dr. CÂNDEA Ionel 

Prof. dr. habil. ENACHE George-Eugen 

Prof. dr. habil. LUCA Cristian 

Prof. dr. habil. LUPAȘCU Silviu-Dan  

Prof. dr. habil. TULUȘ Arthur-Viorel 
 

Componența Consiliului Școlii Doctorale de Științe Socio-umane 
 

Prof. dr. habil. IFRIM 

Nicoleta  

Director SDSSU  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 Galaţi, membru al 

Consiliului General CNATDCU 
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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  

 

Coordonatori de Domeniu de Doctorat : 

Filologie - Prof. dr. ANTOFI Eugenia-Simona 

Istorie – Prof. dr. habil. APETREI Cristian 

Economie/Management - Prof. dr. habil. CRISTACHE Nicoleta 
 
 

Tabelul I.1. Numărul conducătorilor de doctorat la începutul anului 

universitar în cadrul Școlii doctorale de Științe Socio-umane 
 

DOMENIU

L 

2013 2014 2015 2016 2017 

titula

ri 

asocia

ți 

titular

i 

asocia

ți 

titular

i 

asocia

ți 

titular

i 

asocia

ți 

titular

i 

asocia

ți 

Manageme 0 1 0 1 0 1 1 1 4 1 
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nt 

Economie 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

Istorie 0 1 2 1 3 1 4 1 6 1 

Filologie 5 0 4 0 6 1 7 1 9 1 

Total 1 6 3 7 2 10 3 13 3 20 3 

Total 2 9 9 13 16 23 

 

Tabelul I.2. Numărul de studenți-doctoranzi români înmatriculați la 

începutul anului universitar 

în cadrul Școlii doctorale de Științe Socio-umane 

 

DOMENIUL 
2013 2014 2015 2016 2017 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă 

Management 0 0 0 0 0 0 0 1 8 6 

Economie 2 0 5 0 1 0 0 0 2 0 

Istorie 1 2 9 0 5 0 7 0 3 0 

Filologie 7 1 8 0 11 0 12 0 16 1 

Total 1 10 3 22 0 17 0 19 1 29 7 

Total 2 13 22 17 20 36 

 

Tabelul I.3. Numărul de studenți-doctoranzi din Rep. Moldova 

înmatriculați la începutul anului universitar în cadrul Școlii doctorale de 

Științe Socio-umane 

 

DOMENIUL 
2013 2014 2015 2016 2017 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă 

Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economie 0 2 4 0 0 0 0 1 1 0 

Istorie 0 0 3 0 0 2 1 0 1 0 

Filologie 1 3 3 1 0 5 1 0 0 0 

Total 1 1 5 10 1 0 7 2 1 2 0 

Total 2 6 11 7 3 2 

 

Tabelul I.4. Numărul de studenți doctoranzi raportați la finanțare la 

începutul anului universitar în cadrul Școlii doctorale de Științe Socio-

umane 
 

DOMENIUL 
2013 2014 2015 2016 2017 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă 
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Management 0 0 0 0 0 2 0 3 9 7 

Economie 7 13 14 6 11 6 10 5 5 14 

Istorie 2 2 13 1 18 3 24 4 16 12 

Filologie 21 3 30 9 29 12 34 17 41 26 

Total 1 30 18 57 16 58 24 68 29 71 59 

Total 2 48 73 82 97 130 

 

Tabelul I.5. Numărul de teze susținute de studenții doctoranzi, pe ani 

calendaristici, în cadrul Școlii doctorale de Științe Socio-umane 

 

DOMENIUL 
2013 2014 2015 2016 2017 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă 

Management 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economie 4 0 2 2 0 2 0 0 0 3 

Istorie 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

Filologie 8 3 1 2 6 2 2 0 0 3 

Total 1 14 6 3 5 6 5 2 0 1 6 

Total 2 24 8 11 2 7 

 

Tabelul I.6. Numărul de teze susținute de studenții doctoranzi până la 

începutul anului universitar, în cadrul Școlii doctorale de Științe Socio-

umane 

 

DOMENIUL 
2013 2014 2015 2016 2017 

buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă buget taxă 

Management 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economie 4 2 4 1 0 4 0 0 0 3 

Istorie 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

Filologie 6 7 6 2 1 3 7 2 0 1 

Total 1 13 12 11 4 1 8 7 3 1 4 

Total 2 25 15 9 10 5 

 

Tabelul I.7. Numărul titlurilor de doctor în științe obținute pe ani 

calendaristici în cadrul Școlii doctorale de Științe Socio-umane 

 
DOMENIUL 2013 2014 2015 2016 2017 

Management 4 0 0 0 0 

Economie 5 5 5 0 3 
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Istorie 2 2 2 0 1 

Filologie 13 6 7 7 1 

Total  24 13 14 7 5 

 

II. Evaluarea internă a calității programelor de studii 

universitare de doctorat și postdoctorat 

Nr.

crt. 

Categoria 

indicatorului 

Indicatorul Rezultatele obținute 

1. Evaluarea 

ofertei 

educaționale 

a Școlii 

doctorale 

 

Misiune și 

obiective 

Misiunea Școlii Doctorale de Științe Socio-

Umane este realizarea și dezvoltarea activității de 

formare a tinerilor cercetători și specialiști, pe baza 

unui stagiu de cercetare științifică aprofundată în 

domeniile știintifice acreditate în cadrul instituției, 

pentru dezvoltarea resursei umane necesare 

progresului societății.  

Obiectivele Școlii Doctorale de Științe Socio-

Umane sunt: 

 • Valorificarea resurselor umane și a 

infrastructurii de cercetare, inovare și dezvoltare 

ale instituției pentru formarea de noi resurse 

umane înalt calificate. 

• Consolidarea domeniilor de studii universitare 

de doctorat deja acreditate și promovarea de 

direcții noi, în scopul diversificării domeniilor 

acreditate, ținând cont de resursele instituției și 

cerințele societății. 

• Creșterea continuă a impactului științific al 

studiilor și rezultatelor stagiilor doctorale  / 

postdoctorale. 

• Stimularea studiilor universitare de doctorat prin 

dezvoltarea bazei materiale și a resurselor umane, 

precum și prin promovarea interdisciplinarității. 

Planuri de 

învățământ 

Se întocmesc și sunt aprobate anual. Planul de 

învățământ aferent anului școlar 2017-2018 este 

prezentat în Anexa 1. 
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State de 

funcții 

Se întocmesc și sunt aprobate anual. Statul de 

funcțiuni aferent anului școlar 2017-2018 este 

prezentat în Anexa 2. 

Programe 

analitice 

Se întocmesc și sunt aprobate anual. Documentele 

relevante sunt incluse în Anexa 3. 

Orare Se întocmesc și sunt aprobate anual. Documentele 

relevante sunt incluse  în Anexa 4. 

2. Curriculum și 

calificări 

 

Curriculum: 

mod de 

aprobare 

Se aprobă în Consiliul pentru Studiile Universitare 

de Doctorat (CSUD) 

Cursuri Cursurile privind disciplinele generale și cele 

specifice se organizeaza în măsura în care există 

cerere suficientă din partea doctoranzilor.  

Titulari Titularii cursurilor derulate în anul universitar 

2017-2018: 

Disciplina: A.1. Managementul proiectelor de 

cercetare și etică în cercetarea științifică. 

Redactare academică pentru domeniile umaniste. 

(Întocmirea unui plan/proiect de cercetare, 

diseminarea rezultatelor cercetării)  

Experţi:  

1. Prof. univ. dr. Ifrim Nicoleta  

2. Prof. univ. dr. ing. Rusu Eugen  

 

Disciplina: A.2. Surse primare și surse secundare 

în cercetarea doctorală. Cercetare științifică în 

spațiul academic  

Experţi:  

1.Prof. univ. dr. Neculiță Mihaela 

2. Prof. univ. dr. George Enache 

3.Prof. univ. dr. Simona Antofi 

4.Prof. univ. dr. Mariana Neagu  

5.Prof. univ. dr. Carmen Andrei  

 

Disciplina: B.1. Spații discursiv-textuale proprii 

epocii interbelice/postbelice românești. 

Sincronizări 

Expert:  

1. Prof. univ. dr. Doinița Milea 
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Disciplina: B.2.  Teorii și practici literare în 

literatura română actuală 

Expert:  

1. Prof. univ. dr. Simona Antofi  

 

Disciplina: B.3. English for scientific purposes 

(humanities) 

Expert:  

1. Prof. univ. dr. Elena Croitoru 

 

Disciplina: B.4. The semantics and pragmatics of 

Academic English  

Expert:  

1. Prof. univ. dr. Mariana Neagu 

 

Disciplina: B.5. Istoria civilizației europene  

Expert:  

1. Prof. univ. dr. Constantin Ardeleanu 

 

Disciplina: B.6. Societate și mentalitate în istoria 

Europei  

Expert:  

1. Prof. univ. dr. Silviu Lupașcu 

 

Disciplina: B.7. Argumentarea în discursul 

științific. Genul discursiv academic  

Expert:  

1. Prof. univ. dr. Alina Ganea 

 

Disciplina: B.8. Retorică, argumentare și analiză 

de discurs 

Expert:  

1. Prof. univ. dr. Gabriela Scripnic 

 

Disciplina: B.9. Comunicare interculturală în 

francofonie. Stereotipuri socioculturale și 

identitare  

Expert:  
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1. Prof. univ. dr. Carmen Andrei 

 

Disciplina: B.10. Proiectarea modelelor 

conceptuale în cercetările economice  

Expert:  

1. Prof. univ. dr. Alexandru Căpățână 

 

Disciplina: B.11. Analiza comparativă calitativă și 

modelarea strategiilor în organizații 

Expert:  

1. Conf. univ. dr. Micu Angela-Eliza 

 

Credite Sistemul de credite a fost aprobat în Consiliul de 

administrație al universității și se va aplica din 

anul universitar 2016-2017, pe baza Hotărârii 

CSUD nr.1/19.01.2016. Anexa acestei Hotărâri, ce 

descrie modul de alocare a creditelor, este atașată 

la acest document ca Anexa 5. 

Ore alocate 

diverselor 

activităţi 

Orele sunt alocate conform sistemului general de 

credite transferabile (ECTS) menționate în 

Hotărârea CSUD nr. 1/19.01.2016. 

3. Publicarea pe 

site-ul Școlii 

doctorale a 

UDJG :   

 

Rezumatele 

tezelor de 

doctorat  

Rezumatele sunt afișate atât pe pagina studiilor 

doctorale, 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-

publice-teze-doctorat/916-sustineri-teze-doctorat-

2016  

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-

publiceteze-doctorat/2433-sustineri-publice-teze-

de-doctorat-2017 

cât și în cadrul ARTHRA Digital Repository, care 

este o arhivă instituțională a UDJG 

http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2591 

Rezumate teze de doctorat: 

http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593 

Teze de doctorat: 

http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2594 

   

Rezumatele 

rezultatelor 

Rezumatele rezultatelor cercetării doctoranzilor și 

postdoctoranzilor sunt afișate pe paginile web ale 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-publice-teze-doctorat/916-sustineri-teze-doctorat-2016
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-publice-teze-doctorat/916-sustineri-teze-doctorat-2016
http://www.ugal.ro/studii/doctorat/sustineri-publice-teze-doctorat/916-sustineri-teze-doctorat-2016
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cercetării 

doctoranzilor 

și 

postdoctoranz

ilor (articole, 

brevete, 

participări la 

conferinţe) 

conferințelor. Un exemplu este pagina web a 

Conferinței Școlii Doctorale din UDJG, organizată 

anual, e.g. 

http://www.cssd-udjg.ugal.ro/  

Bibioteca UDJG, prin ARTHRA Digital Repository, 

oferă posibilitatea publicării pe site-ul UDJG a 

rezumatelor rezultatelor cercetării doctoranzilor și 

postdoctoranzilor (articole, brevete, participări la 

conferinţe)   

http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2592  

4. Resursele de 

învăţare, 

documentare, 

cercetare  

Calitatea 

infrastructurii 

de cercetare: 

lista 

infrastructurii 

de cercetare 

aflate în 

dotarea Școlii;  

echipamentele 

de cercetare, 

pachetele 

software 

Centre de cercetare: 

Facultatea de Litere 

  

Centrul de cercetare Comunicare Interculturală și 

Literatură - CIL (de tip B în cotația CNCSIS și 

instituționalizat UDJG în 2018)  

https://centruldecercetarecomunicareinterculturala

.wordpress.com/ 

 

Centrul Interdisciplinar de Studii Culturale 

Central și Sud-est Europene - CISCLE 

(instituționalizat UDJG în 2018, prin reorganizarea 

Centrului de cercetări de istorie, teorie și critică 

literară al Academiei Române – Institutul 

„G.Călinescu”) 

 

Centrul de cercetare de excelență  Teoria și 

practica discursului (instituționalizat UDJG în 

2018) 

 

Centrul Cercetare de interfaţă a textului original 

şi tradus. Dimensiuni cognitive şi 

comunicaţionale ale mesajului (instituționalizat 

UDJG în 2018) 

 

Facultatea de Economie și Administrarea 

Afacerilor 

Centrul de cercetare de excelență Strategii de 

dezvoltare a sistemelor economice competitive 

http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2592
https://centruldecercetarecomunicareinterculturala.wordpress.com/
https://centruldecercetarecomunicareinterculturala.wordpress.com/
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(STRATEC) (instituționalizat UDJG în 2018) - 

http://www.stratec.ugal.ro/ 

 

Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie 

Centrul de studii istorice și social-culturale est-

europene (CSISCEE) 

 

Centrul interdisciplinar de studii danubiene 

(CISD) 

http://www.fift.ugal.ro/studenti/centre-de-

cercetare/linkuri-utile 

 

Accesul la 

baze de date 

internaţionale 

şi biblioteci 

online 

Membrii UDJG, inclusiv studentii doctoranzi și 

cercetătorii postdoctoranzi, au acces la resursele de 

mai jos, prin Asociația Universităților, institutelor 

de cercetare-dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale 

Universitare din România, „Anelis Plus”. 

http://www.e-nformation.ro/resurse-2015  

CAB Abstracts 

CABI Forest Science Database 

CABI VETMED Resource 

Cambridge Journals 

Emerald Management Journals 200 

IEL Electronic Library (IEL) & All-Society 

Periodicals Package (ASPP Online), IEEE 

institute of Physics Journals 

Oxford Journals  

PROQUEST Central  

Reaxys, Elsevier  

SAGE HSS Collection  

ScienceDirect Freedom Collection, Elsevier  

Scopus, Elsevier 

SpringerLink Journals, Springer  

Taylor & Francis Journals  

Web of Science - Core Collection, Thomson 

Reuters  

http://www.stratec.ugal.ro/
http://www.e-nformation.ro/resurse-2015
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Journal Citation Reports, Thomson Reuters  

Derwent innovations index, Thomson Reuters  

Wiley Journals 

Mai multe detalii privind bazele de date ce pot fi 

accesate prin biblioteca UDJG sunt incluse în 

Anexa 6. 

Granturi 

obţinute 

pentru studiile 

doctorale / 

postdoctorale 

(până în anul 

2017)  

Până în anul 2017 au rulat în UDJG următoarele 

linii de finanțare a cercetării  

doctorale/postdoctorale, în care au fost implicați 

doctoranzii din domeniile socio-umane : 

 

Proiect POSDRU/159/1.5/S/138963 – Performanţă 

sustenabilă în cercetarea doctorala şi post 

doctorală (PERFORM)  

http://www.tsocm.pub.ro/PERFORM/  

 

Proiect POSDRU/107/1.5/S/76822 - Calitatea şi 

continuitatea formării în cadrul ciclului de studii 

doctorale - TOP ACADEMIC  

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

 

Proiect POSDRU/88/1.5/S/61445 - Eficientizarea 

activităţii studenţilor din cadrul ciclului de studii 

doctorale-EFICIENT  

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

 

Proiect POSDRU – 6/1.5/S/15 - Sistem de 

Management al Burselor Acordate Doctoranzilor- 

6853 SIMBAD  

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

5. Capacitatea 

de a susține 

învățarea în 

cadrul Școlii 

doctorale 

Unităţi 

disponibile în 

biblioteca 

instituţiei 

(cărţi, reviste, 

material 

audiovideo, 

planuri/schiţe/ 

Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din 

Galați pune la dispoziția utilizatorilor săi 

următoarele categorii de baze de date online: 

 Baze de date abonate 

 Baze de date free trial 

 Baze de date cu acces deschis 

 Depozite digitale instituționale 

 Biblioteci digitale 

http://www.posdru.ugal.ro/topacademic/
http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.html#_Baze_de_date_ABONATE
http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.html#_Baze_de_date_FREE TRIAL
http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.html#_Baze_de_date_CU ACCES DESCHIS
http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.html#_DEPOZITE_DIGITALE_INSTITUȚIONALE
http://www.lib.ugal.ro/Baze_de_date.html#_BIBLIOTECI_DIGITALE
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proiecte etc.) Documente relevante sunt incluse în Anexa 6. 

Unităţi 

disponibile în 

biblioteca 

instituţiei 

(cărţi, reviste, 

material 

audiovideo, 

planuri/schiţe/ 

proiecte etc.) a 

căror vechime 

este mai mică 

de 5 ani de 

zile 

Membrii UDJG, inclusiv studenții doctoranzi și 

cercetătorii postdoctoranzi au acces la resursele de 

mai jos, prin asociația universităților, institutelor 

de cercetare-dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale 

Universitare din România, „Anelis Plus”. 

http://www.e-nformation.ro/resurse-2015  

American Chemical Society Journals 

American institute of Physics Journals 

American Physical Society – APS ALL 

CAB Abstracts 

CABI Forest Science Database 

CABI VETMED Resource 

Cambridge Journals 

Emerald Management Journals 200 

IEL Electronic Library (IEL) & All-Society 

Periodicals Package (ASPP Online), IEEE 

institute of Physics Journals 

MathScinet 

Oxford Journals  

PROQUEST Central  

Reaxys, Elsevier  

SAGE HSS Collection  

ScienceDirect Freedom Collection, Elsevier  

Scopus, Elsevier 

SpringerLink Journals, Springer  

Taylor & Francis Journals  

Web of Science - Core Collection, Thomson 

Reuters  

Journal Citation Reports, Thomson Reuters  

Derwent innovations index, Thomson Reuters  

Wiley Journals 

Documente relevante sunt incluse în Anexa 6. 

Dotarea 

laboratoarelor 

pentru 

predare şi 

cercetare 

Echipamentele din dotarea laboratoarelor pentru 

predare și cercetare: informații relevante sunt 

atașate la acest document în Anexa 

„Echipamente”.  

Biblioteca UDJG este de înaltă performanţă, 

http://www.e-nformation.ro/resurse-2015
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asigurând accesul la baze de date on-line pentru 

toate domeniile Școlii Doctorale de Științe Socio-

Umane, după cum a fost menționat mai sus.  

Există biblioteci de clasă medie în cadrul tuturor 

facultăților de care aparțin conducătorii de 

doctorat. 

Salarizarea 

personalului 

didactic 

Salarizarea personalui didactic se realizează 

conform statelor de funcții (vezi Anexa 2). 

Birouri pentru 

personalul de 

predare şi de 

cercetare 

ştiinţifică. 

Spații dotate 

pentru 

prezentări de 

referate, teze 

de doctorat 

Există birouri pentru tot personalul de predare şi 

de cercetare ştiinţifică, marea majoritate a 

conducătorilor de doctorat având spații 

individuale destinate cercetării. 

 

Toate facultățile au în clădirea lor spații dotate 

corespunzător pentru prezentări de referate sau 

teze de doctorat (precum Sala Doctorate AS 112 a 

Facultății de Litere sau sala I 05 a Facultății de 

Economie și Administrarea Afacerilor,  unde se 

desfășoară și orele de consultații adresate 

doctoranzilor fiecărui domeniu de doctorat etc.) – a 

se vedea Anexa 4. 

Numărul 

calculatoarelor 

aflate în mod 

regulat la 

dispoziţia 

studenţilor-

doctoranzi 

Facultățile de care aparțin conducătorii de doctorat 

din cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane 

dispun de un număr corespunzător de calculatoare 

care sunt puse la dispoziția doctoranzilor în funcție 

de necesități (numărul acestora). Acestora li se 

adaugă achizițiile din anii 2016 și 2017 prin Școala 

Doctorală, detalii relevante fiind incluse în Anexa 

„Echipamente”. 

Numărul de 

persoane 

angajate 

pentru a oferi 

servicii de 

Serviciul doctorate: 3 persoane 

Bibiotecă: 7 persoane. 

Serviciul cercetare, dezvoltare, inovare: 6 persoane. 

Serviciul financiar: 1 persoană. 

Serviciul achiziții: 8 persoane. 
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secretariat 

6. Asigurarea 

unei resurse 

umane de 

calitate 

implicate în 

derularea 

programelor 

de studii 

 

Personal de 

predare şi 

cercetare cu 

normă de bază 

în UDJG 

Informații relevante privind conducătorii de 

doctorat și membrii comisiilor de îndrumare sunt 

atașate la acest document în Anexa 2. 

Personal de 

predare şi 

cercetare 

asociat 

Conducători de doctorat asociați: 

2013 : 3                 2016: 3 

2014: 2                 2017: 3 

2015: 3                   

Personal 

format în 

afara 

universităţii, 

în universităţi 

din străinătate 

Documente relevante pentru tezele realizate în co-

tutelă sunt atașate la acest document în Anexa_ 

Cotutele. 

Raportul 

număr de 

doctoranzi 

/număr de 

conducători 

de doctorat 

În domeniile Școlii Doctorale de Științe Socio-

Umane s-au înregistrat următoarele rapoarte: 

2013: 5,4 = 48 studenți-doctoranzi raportați la 

finanțare la începutul anului universitar (1 

octombrie) / 9 conducători de doctorat 

 

2014: 8,2 = 73 studenți-doctoranzi raportați la 

finanțare la începutul anului universitar (1 

octombrie)/ 9 conducători de doctorat 

 

2015: 6,3 = 82 studenți-doctoranzi raportați la 

finanțare la începutul anului universitar (1 

octombrie)/ 13 conducători de doctorat 

 

2016: 6,1 = 97 studenți-doctoranzi raportați la 

finanțare la inceputul anului universitar (1 

octombrie)/ 16 conducatori de doctorat 
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2017: 5,7 = 130 studenți-doctoranzi raportați la 

finanțare la începutul anului universitar (1 

octombrie) / 23 conducători de doctorat 

7. Modalităţile 

de evaluare a 

cunoştinţelor 

doctoranzilor; 

proceduri de 

monitorizare 

a activităţii 

doctoranzilor 

Calitatea 

procesului de 

mentorare 

(învăţarea 

prin cercetare) 

Calitatea procesului de mentorare are loc conform 

regulamentului IOSUD-UDJG atașat acestui 

document în folderul „Regulament IOSUD-UDJG”, 

ce poate fi vizualizat și la 

http://www.ugal.ro/studii/doctorat/regulamentulp

rivind-organizarea-studiilor-universitare-de-

doctorat  

Conducerea/ 

îndrumarea/ 

monitorizarea 

de care 

beneficiază 

doctorandul în 

cadrul şcolii  

Conducerea/îndrumarea/monitorizarea activității 

doctoranzilor are loc: 

- lunar, pe baza rapoartelor de activitate lunare 

avizate de conducătorul de doctorat, directorul de 

departament și directorul școlii doctorale ; 

- anual, pe baza rapoartelor anuale avizate de 

conducătorul de doctorat, membrii comisiei de 

îndrumare și directorul școlii doctorale ; 

- cu ocazia prezentării rapoartelor științifice în fața 

comisiei de îndrumare ; 

- cu ocazia susținerii tezei în fața comisiei de 

îndrumare sau a comisiei de susținere publică. 

Progresul este urmărit cu ajutorul diagramei 

prevăzute de metodologia de monitorizare, dar și 

prin participarea doctoranzilor la orele de 

consultații oferite de către coordonatorii de 

doctorat săptămânal, conform unui orar de 

consultații prestabilit. 

Codul etic al 

UDJG, cu 

prevederi 

clare privind 

definiţia şi 

sancţionarea 

diferitelor 

tipuri de 

fraude 

academice şi 

profesionale, 

Activitatea conducătorilor de doctorat, a 

doctoranzilor și cercetătorilor postdoctoranzi se 

supune codului de etică și deontologie 

profesională universitară al UDJG 

http://www.ugal.ro/informatii/organizare/comisia-

deetica-universitara/codul-de-etica-si-

deontologieprofesionala-universitara-2 

Documente relevante sunt anexate în folderul 

Anexa_Regulament etică. UDJG deține  licența 

pentru software antiplagiat, care 

este folosit pentru verificarea tezelor de doctorat și 
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inclusiv a 

plagiatului 

a articolelor publicate în revistele editate de UDJG, 

i.e. Analele Universității „Dunărea de Jos” din 

Galați. 

 

 

III. Evaluarea conducătorilor de doctorat 
 

Tabelul III.1. Rezultatele totale obținute de conducătorii de doctorat în 

cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane  

Tabelul centralizator conține date raportate de către : 

 7 conducători de doctorat în domeniile Economie/Management (Prof. dr. habil. 

NECULIȚĂ Mihaela, Prof. dr. ȘARPE Daniela-Ancuța, Prof. dr. habil. CĂPĂȚÎNĂ 

Alexandru, Prof. dr. CRISTACHE Nicoleta, Conf. dr. GASPAROTTI Carmen-Marilena, 

Conf. dr. habil. MICU Angela-Eliza, Prof. dr. habil. MOGA Liliana-Mihaela) ; 

10  conducători de doctorat în domeniul Filologie (Prof. dr. habil. ANDREI Carmen, 

Prof. dr. ANTOFI Eugenia-Simona, Prof. dr. CROITORU Elena, Prof. dr. habil. GANEA 

Alina-Elena, Conf.dr.habil. GRECU (BALAN) Veronica Loredana, Prof. dr. habil. IFRIM 

Nicoleta, Prof. dr. MILEA Doinița-Marcela, Prof. dr. habil. NEAGU Mariana, Prof. dr. 

PRAISLER Michaela, Prof. dr. habil. SCRIPNIC Gabriela-Olimpia) ; 

6 conducători de doctorat în domeniul Istorie (Prof. dr. habil. APETREI Nicolae-

Cristian, Prof. dr. habil. ARDELEANU Constantin, Prof. dr. habil. ENACHE George-

Eugen, Prof. dr. habil. LUCA Cristian, Prof. dr. habil. LUPAȘCU Silviu-Dan, Prof. dr. 

habil. TULUȘ Arthur-Viorel) 

Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

1. 
Număr de 

doctorate 

Numărul total de 

doctorate conduse, 

din care: 

 220 

 în stagiu 

 Economie - 19 / Management - 16 

Istorie - 28 

Filologie - 67 
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

Total - 130 

în prelungire 

 Economie / Management – 8 

Istorie – 11 

Filologie - 6 

Total - 25 

finalizate 

 Economie / Management – 15 

Istorie – 6 

Filologie - 27 

Total - 48 

 în altă situație 

Economie / Management - 4 

 Istorie – 1 

Filologie –12 

Total - 17 

Numărul total de 

doctorate conduse în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

 130 

Numărul total de 

doctorate finalizate în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

 Economie / Management – 28 

Istorie – 9 

Filologie - 39 

Total - 72 

Numărul de studenți 

doctoranzi îndrumați 

în cadrul grupurilor 

țintă ale proiectelor 

POSDRU (dedicate 

acestora) care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

 Economie / Management – 7 

Istorie – 5 

Filologie - 22 

Total - 34 

  

Numărul total de 

doctorate finalizate de 

studenți doctoranzi 

îndrumați în cadrul 

grupurilor țintă ale 

proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost derulate 

în UDJG în ultimii 5 

ani calendaristici 

 Economie / Management –0 

Istorie – 7 

Filologie - 21 

Total - 28 
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

Numărul de studenți 

doctoranzi străini 

coordonați în cadrul 

unor stagii de 

cercetare derulate în 

UDJG (e.g. bursieri 

AUF) 

 Economie/Management - 2 

Numărul total de 

cercetători 

postdoctoranzi  

îndrumați în ultimii 5 

ani calendaristici 

 Economie / Management –2 

Istorie – 0 

Filologie - 2 

Total - 4 

  

Numărul de 

cercetatori 

postdoctoranzi  

îndrumați  în cadrul 

grupurilor țintă ale 

proiectelor POSDRU 

dedicate acestora care 

au fost derulate în 

UDJG în ultimii 5 ani 

calendaristici 

 Economie / Management –2 

Istorie – 0 

Filologie - 2 

Total - 4 

 

Numărul de 

cercetatori 

postdoctoranzi  străini 

coordonați în cadrul 

unor stagii de 

cercetare derulate în 

UDJG (e.g. bursieri 

AUF) 

 - 

Numărul doctoratelor 

în cotutelă, aflate în 

desfăşurare, din care: 

 2 

- doctoranzi în 

cotutelă internațională 
 - 

- doctoranzi în 

cotutelă națională 
 2 
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

Numărul doctoratelor 

în cotutelă finalizate 

în ultimii 5 ani 

calendaristici, din 

care: 

 1 

- doctoranzi în 

cotutelă internațională 
 - 

-  doctoranzi în 

cotutelă națională 
 1 

Numărul studenţilor 

doctoranzi 

înmatriculaţi la 

programe de 

studii/cercetări 

doctorale ale unor 

instituţii de 

învăţământ superior 

din străinătate, pe o 

perioadă de cel puţin 

3 luni (proiecte 

doctorale, proiecte 

cercetare, ERASMUS 

și alte forme de 

finanțare a stagiilor) 

 Economie / Management –1 

Istorie – 5 

Filologie - 5 

Total - 11 

 

  

Numărul studenților 

doctoranzi implicați în 

proiecte de cercetare 

internaționale (în 

ultimii 5 ani) 

 Economie / Management –3 

 

Numărul studenților 

doctoranzi implicați în 

proiecte de cercetare 

naționale (în ultimii 5 

ani) 

Istorie – 1 

Filologie - 18 

Total - 19  
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

  Numărul studenților 

doctoranzi care, în 

ultimii cinci ani au 

fost angajați cu normă 

întreagă sau parțială 

pe poziții didactice(*se 

exclud cei care prin 

contract efectueaza 

activități didactice în 

limita a 4-6 ore)  

 Filologie - 2   

Numărul studenților 

doctoranzi existenți la 

momentul evaluării 

finanțați din alte surse 

decât granturile 

doctorale (taxe 

achitate de doctoranzi, 

burse / scutiri de taxă 

acordate de IOSUD 

etc.), din burse 

acordate de către alte 

persoane fizice sau 

juridice sau care sunt 

susținuți financiar 

prin granturi sau 

contracte de cercetare 

obținute de către 

conducătorul de 

doctorat. 

Economie/Management - 9 

 Filologie – 2 

Total -11 

  

Numărul studenţilor 

doctoranzi cetăţeni ai 

altor state 

 Economie / Management –9 

Istorie – 7 

Filologie -16 

Total - 32 

 

2 

Numărul de 

lucrări 

comunicate la 

evenimente 

științifice 

Numărul de  lucrări 

comunicate, din care: 
Număr total 

Din care număr comunicări în co-

autorat cu doctoranzi / 

postdoctoranzi 
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

(conferințe, 

simpozioane etc.) 

din ultimii 5 ani 

calendaristici.  la evenimente 

internaționale 

 Economie / 

Management 

–70 

Istorie – 70 

Filologie - 

200 

Total - 340 

 

 12 

 la evenimente 

naționale 

 Economie / 

Management 

–26 

Istorie – 40 

Filologie - 61 

Total - 127 

 

  

3 

Numărul de 

publicații din 

ultimii 5 ani 

calendaristici.  

Numărul de lucrări 

publicate în reviste 

ISI, din care: 

Număr total 

Din care număr lucrări în co-autorat 

cu  

doctoranzi / postdoctoranzi 

reviste ISI din zona 

roșie 

 Economie / 

Management 

- 4 

  

reviste ISI din zona 

galbenă 

  Economie / 

Management 

- 2 

  

reviste ISI din zona 

albă 

  Economie / 

Management 

– 34 

Filologie -9 

Istorie – 7 

Total - 50 

 1 

Numărul publicațiilor, 

în perioada ultimilor 

10 ani , indexate Web 

of Science al căror scor 

AIS (Article Influence 

Score) este mai mare 

sau egal cu 1,00  

 -   
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

Număr lucrări 

publicate în volume 

indexate ISI / ISI 

Proceedings 

 Economie / 

Management 

– 51 

Filologie -44 

Istorie – 6 

Total - 101 

 4 

Număr lucrări 

publicate în reviste 

indexate BDI 

 Economie / 

Management 

– 117 

Filologie -129 

Istorie -44 

Total - 290 

 10 

Numărul de cărți 

publicate în edituri 

recunoscute CNCSIS 

 Economie / 

Management 

– 26 

Filologie -18 

Istorie - 16 

Total - 60 

  

Număr de citări (în 

reviste ISI și BDI) 

 Economie / 

Management 

– 400 

Filologie -249 

Istorie -320 

Total - 969 

 

  

    
Indice Hirsch - Web of 

Science  

 Economie /  

Management 

- 15 

Filologie – 1 

Istorie – 0 

Total - 16 

  

    
Indice Hirsch - Google 

Scholar  

 Economie 

/Management 

- 31 

Filologie – 24 

Istorie –15  

Total -70 

  

    Indice Hirsch - Scopus  

 Economie 

/Management 

- 18 
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

Filologie – 1 

Istorie – 1 

Total -20 

    

Punctajul obținut în 

Fișa de Îndeplinire a 

standardelor 

minimale pentru 

obținerea atestatului 

de abilitare (Opera 

omnia)  

 Economie – 17,95 

Management – 44,39 

Filologie – 20.393 

Istorie – 15.607,32 

Total -36.062,66 

  

  

      
 

4 

Brevete, produse, 

tehnologii sau 

servicii noi, cu 

impact economic 

demonstrabil, 

inclusiv proiecte 

de elaborare, 

implementare 

şi/sau evaluare de 

politici publice 

din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

  Număr total 

Din care număr realizat în cooperare 

cu  

doctoranzi / postdoctoranzi 

Numărul de brevete 

 Economie 

Management 

-1 

  

Numărul de produse 

sau servicii noi 
    

  Număr total 

Din care număr în care au fost 

angajați, cu  

contract de muncă, și doctoranzi  

/ postdoctoranzi 

Numărul de granturi 

de cercetare  câștigate 

de către conducătorul 

de doctorat titular în 

instituția 

organizatoare a 

studiilor de doctorat 

(în urma unor 

competiții de proiecte 

internaționale sau 

naționale, în ultimii 5 

ani)  

 Economie 

Management 

-6 

Istorie – 1 

Filologie – 1 

Total - 8 

 1 
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

Numărul de proiecte 

internaționale de 

cercetare la care a 

participat ca director 

sau responsabil 

instituțional 

 Economie 

Management 

– 6 

Filologie – 1 

Total - 7 

 2 

Numărul de proiecte 

internaționale de 

cercetare la care a 

participat ca membru 

în echipă (cu contract 

de munca) 

 Economie 

Management 

- 10 

 5 

Numărul de proiecte 

naționale de cercetare 

coordonate la care a 

participat ca director 

sau responsabil 

instituțional 

 -   

Numărul de proiecte 

naționale de cercetare 

coordonate la care a 

participat ca membru 

în echipă (cu contract 

de munca) 

Economie 

/Management 

– 8 

Filologie – 3 

Istorie – 1 

Total - 12 

  

Numărul de proiecte 

POSDRU dedicate 

susținerii financiare a 

studenților doctoranzi 

sau a cercetătorilor 

postdoctoranzi 

(director sau 

responsabil 

instituțional)     

 Economie/Management - 7 

5. 

Recunoașterea 

națională și 

internațională 

Numărul de premii şi 

distincţii (DHC, Best 

paper award, 

recognized reviewer) 

 Economie/Management – 2 

Filologie – 7 

Istorie – 7 

Total - 16 
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

  Numărul total de 

apeluri de proiecte de 

cercetare  la care 

conducătorul de 

doctorat a participat 

ca evaluator, din care : 

  

  

apeluri internaționale  - 

  
apeluri naționale  Istorie - 18 

  Numărul de apeluri 

de proiecte de 

cercetare  la care 

conducătorul de 

doctorat a participat 

ca membru în 

panelurile de evaluare 

 Istorie - 5 

  Numărul de reviste 

cotate ISI sau volume 

ale unor conferinţe 

indexate ISI la care 

conducătorul de 

doctorat a participat 

ca revizor 

 Economie/Management - 25 

6 

Implicarea socială 

și culturală a 

conducătorului de 

doctorat  

Implicarea în proiecte 

ale comunităţii 

 Economie/Management – 3 

Istorie – 10 

Filologie – 13 

Total - 26 

Evenimente culturale 

organizate 

 Economie/Management – 5 

Filologie – 47 

Istorie – 40 

Total - 92 

Numărul acordurilor 

de colaborare  

încheiate cu instituții 

de învățământ 

superior, cu institute 

de cercetare, cu rețele 

de cercetare pentru 

 Economie/Management - 10   
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

exploatarea în 

parteneriat a 

diverselor 

infrastructuri de 

cercetare și care 

prezintă public oferta 

de servicii de cercetare 

prin intermediul 

paltformelor de profil 

precum ERRIS 

Colaborări cu 

organizaţii non-profit 

 Economie/Management – 5 

Istorie – 6 

Filologie -2 

Total - 13 

7. 

Implicarea în 

activitatea 

administrativă a 

IOSUD 

Director CSUD  - 

  Director SD  1 

  Membru CSUD  - 

  Membru CSD  2 

  
Coordonator de 

domeniu 
 1 

  

Numărul comisiilor 

de îndrumare a 

studenților doctoranzi 

în care a fost membru 

 Economie/Management – 38 

Filologie -75 

Istorie – 47 

Total - 160 

  

Numărul comisiilor 

de susținere publică a 

tezelor de doctorat în 

care a fost referent 

oficial 

 Economie/Management – 11 

Istorie -9 

Filologie – 94 

Total - 114 

  

Numărul comisiilor 

de lucru ale IOSUD în 

care a fost membru 

 Economie/Management – 1 

Filologie – 2 

Istorie – 2 

Total - 5 
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

  Numărul comisiilor 

de 

organizare/științifice 

ale evenimentelor 

științifice ale IOSUD 

(ex. Conferința 

Ştiințifică a Şcolilor 

Doctorale) în care a 

fost membru 

 Economie/Management – 8 

Filologie – 8 

Istorie – 8 

Total - 32 

 8. 

Implicarea în 

structuri naționale 

care sunt 

relaționate cu 

activitatea de 

doctorat 

(ARACIS, 

CNATDCU etc.) 

pe parcursul 

anului evaluat 

Numărul comisiilor 

 Economie/Management – 1 

Filologie – 29 

Istorie – 6 

Total - 36 

9. 

Relaţia cu 

absolvenţii 

privind inserţia 

profesională pe 

piaţa muncii pe 

parcursul anului 

evaluat 

Numărul de 

absolvenți care 

desfășoară activități 

independente sau 

sunt angajați în trei 

ani de la absolvirea 

studiilor doctorale la 

nivelul calificării 

postuniversitare 

deținute 

 Economie/Management – 12 

Filologie – 41 

Istorie – 12 

Total - 65 

     Tabelul III.2. Media per conducător de doctorat a rezultatelor obținute de 

aceștia în cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane. Media a fost 

calculată în funcție de numărul de respondenți 
 

Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

1. 
Număr de 

doctorate 

Numărul total de 

doctorate conduse, 

din care: 

 9,7 
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

 în stagiu 

 Economie 9,5 / Management -3,2 

Istorie -4,7 

Filologie – 6,7 

 

în prelungire 

 Economie / Management – 1,2 

Istorie – 1,9 

Filologie – 0,6 

finalizate 

 Economie / Management – 2,2 

Istorie – 1 

Filologie – 2,7 

 în altă situație 

Economie / Management – 0,5 

 Istorie – 0,2 

Filologie –1,2 

 

Numărul total de 

doctorate conduse în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

 5,65 

Numărul total de 

doctorate finalizate în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

 Economie / Management – 4 

Istorie – 1,5 

Filologie – 3,9 

 

Numărul de studenți 

doctoranzi îndrumați 

în cadrul grupurilor 

țintă ale proiectelor 

POSDRU (dedicate 

acestora) care au fost 

derulate în UDJG în 

ultimii 5 ani 

calendaristici 

 Economie / Management – 1 

Istorie – 0,83 

Filologie – 2,2 

 

Numărul total de 

doctorate finalizate de 

studenți doctoranzi 

îndrumați în cadrul 

grupurilor țintă ale 

proiectelor POSDRU 

(dedicate acestora) 

care au fost derulate 

în UDJG în ultimii 5 

 Economie / Management –0 

Istorie – 1,16 

Filologie – 2,1 
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

ani calendaristici 

Numărul de studenți 

doctoranzi străini 

coordonați în cadrul 

unor stagii de 

cercetare derulate în 

UDJG (e.g. bursieri 

AUF) 

 Economie/Management – 0,28 

Numărul total de 

cercetători 

postdoctoranzi  

îndrumați în ultimii 5 

ani calendaristici 

 Economie / Management –0,28 

Istorie – 0 

Filologie – 0,2 

 

Numărul de 

cercetători 

postdoctoranzi  

îndrumați  în cadrul 

grupurilor țintă ale 

proiectelor POSDRU 

dedicate acestora care 

au fost derulate în 

UDJG în ultimii 5 ani 

calendaristici 

 Economie / Management –0,28 

Istorie – 0 

Filologie – 0,2 

 

Numărul de 

cercetători 

postdoctoranzi  străini 

coordonați în cadrul 

unor stagii de 

cercetare derulate în 

UDJG (e.g. bursieri 

AUF) 

 - 
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

Numărul doctoratelor 

în cotutelă, aflate în 

desfăşurare, din care: 

 0,08 

- doctoranzi în 

cotutelă internațională 
 - 

- doctoranzi în 

cotutelă națională 
 0,08 

Numărul doctoratelor 

în cotutelă finalizate 

în ultimii 5 ani 

calendaristici, din 

care: 

 0,04 

- doctoranzi în 

cotutelă internațională 
 - 

-  doctoranzi în 

cotutelă națională 
 0,04 

Numărul studenţilor 

doctoranzi 

înmatriculaţi la 

programe de 

studii/cercetări 

doctorale ale unor 

instituţii de 

învăţământ superior 

din străinătate, pe o 

perioadă de cel puţin 

3 luni (proiecte 

doctorale, proiecte 

cercetare, ERASMUS 

și alte forme de 

finanțare a stagiilor) 

 Economie / Management –0,14 

Istorie – 0,83 

Filologie – 0,5 

 

  

Numărul studenților 

doctoranzi implicați în 

proiecte de cercetare 

internaționale (în 

ultimii 5 ani) 

 Economie / Management –0,42 
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

Numărul studenților 

doctoranzi implicați în 

proiecte de cercetare 

naționale (în ultimii 5 

ani) 

Istorie – 0,16 

Filologie – 1,8 

 

  Numărul studenților 

doctoranzi care, în 

ultimii cinci ani au 

fost angajați cu normă 

întreagă sau parțială 

pe poziții didactice(*se 

exclud cei care, prin 

contract, efectuează 

activități didactice în 

limita a 4-6 ore)  

 Filologie – 0,2   

Numărul studenților 

doctoranzi existenți la 

momentul evaluării 

finanțați din alte surse 

decât granturile 

doctorale (taxe 

achitate de doctoranzi, 

burse / scutiri de taxă 

acordate de IOSUD 

etc.), din burse 

acordate de către alte 

persoane fizice sau 

juridice sau care sunt 

susținuți financiar 

prin granturi sau 

contracte de cercetare 

obținute de către 

conducătorul de 

doctorat. 

Economie/Management – 1,28 

 Filologie – 0,2 

 

  

Numărul studenţilor 

doctoranzi cetăţeni ai 

altor state 

 Economie / Management –1,28 

Istorie – 1,18 

Filologie -1,6 
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

2 

Numărul de 

lucrări 

comunicate la 

evenimente 

științifice 

(conferințe, 

simpozioane etc.) 

din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

Numărul de  lucrări 

comunicate, din care: 
Număr total 

Din care număr comunicări în co-

autorat cu doctoranzi / 

postdoctoranzi 

 la evenimente 

internaționale 

 Economie / 

Management 

–10 

Istorie – 11,66 

Filologie - 20 

 

 0,52 

 la evenimente 

naționale 

 Economie / 

Management 

–3,71 

Istorie – 6,66 

Filologie – 6,1 

  

3 

Numărul de 

publicații din 

ultimii 5 ani 

calendaristici.  

Numărul de lucrări 

publicate în reviste 

ISI, din care: 

Număr total 

Din care număr lucrări în co-autorat 

cu  

doctoranzi / postdoctoranzi 

reviste ISI din zona 

roșie 

 Economie / 

Management 

– 0,57 

  

reviste ISI din zona 

galbenă 

  Economie / 

Management 

– 0,28 

  

reviste ISI din zona 

albă 

  Economie / 

Management 

– 4,85 

Filologie -0,9 

Istorie – 1,16 

 

 0,04 
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

Numărul publicațiilor, 

în perioada ultimilor 

10 ani , indexate Web 

of Science al căror scor 

AIS (Article Influence 

Score) este mai mare 

sau egal cu 1,00  

 -   

Număr lucrări 

publicate în volume 

indexate ISI / ISI 

Proceedings 

 Economie / 

Management 

– 7,28 

Filologie -4,4 

Istorie – 1 

 0,17 

Număr lucrări 

publicate în reviste 

indexate BDI 

 Economie / 

Management 

– 16,71 

Filologie -

12,9 

Istorie -7,33 

 0,43 

Numărul de cărți 

publicate în edituri 

recunoscute CNCSIS 

 Economie / 

Management 

– 3,71 

Filologie -1,8 

Istorie – 2,66 

  

Număr de citări (în 

reviste ISI și BDI) 

 Economie / 

Management 

– 57,14 

Filologie -

24,9 

Istorie -53,33 

  

    
Indice Hirsch - Web of 

Science  

 Economie /  

Management 

– 2,14 

Filologie – 

0,1 

Istorie – 0 

  

    
Indice Hirsch - Google 

Scholar  

 Economie 

/Management 

– 4,42 

Filologie – 2,4 

Istorie –2,5  
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

    Indice Hirsch - Scopus  

 Economie 

/Management 

– 2,57 

Filologie – 0,1 

Istorie – 0,16 

  

    

Punctajul obținut în 

Fișa de Îndeplinire a 

standardelor 

minimale pentru 

obținerea atestatului 

de abilitare (Opera 

omnia)  

 Economie – 8,97 

Management – 8,87 

Filologie – 2039,3 

Istorie – 2601,22 

  

  

 
    

 

4 

Brevete, produse, 

tehnologii sau 

servicii noi, cu 

impact economic 

demonstrabil, 

inclusiv proiecte 

de elaborare, 

implementare 

şi/sau evaluare de 

politici publice 

din ultimii 5 ani 

calendaristici. 

  Număr total 

Din care număr realizat în cooperare 

cu  

doctoranzi / postdoctoranzi 

Numărul de brevete 

 Economie 

Management 

-0,14 

  

Numărul de produse 

sau servicii noi 
    

  Număr total 

Din care număr în care au fost 

angajați, cu  

contract de muncă, și doctoranzi  

/ postdoctoranzi 

Numărul de granturi 

de cercetare  câștigate 

de către conducătorul 

de doctorat titular în 

instituția 

organizatoare a 

studiilor de doctorat 

(în urma unor 

competiții de proiecte 

internaționale sau 

 Economie 

Management 

-0,85 

Istorie – 0,16 

Filologie – 0,1 

 

 0,04 
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

naționale, în ultimii 5 

ani)  

Numărul de proiecte 

internaționale de 

cercetare la care a 

participat ca director 

sau responsabil 

instituțional 

 Economie 

Management 

– 0,85 

Filologie – 0,1 

 

 0,086 

Numărul de proiecte 

internaționale de 

cercetare la care a 

participat ca membru 

în echipă (cu contract 

de muncă) 

 Economie 

Management 

– 1,42 

 0,21 

Numărul de proiecte 

naționale de cercetare 

coordonate la care a 

participat ca director 

sau responsabil 

instituțional 

 -   

Numărul de proiecte 

naționale de cercetare 

coordonate la care a 

participat ca membru 

în echipă (cu contract 

de muncă) 

Economie 

/Management 

– 1,14 

Filologie – 0,3 

Istorie – 0,16 

  

Numărul de proiecte 

POSDRU dedicate 

susținerii financiare a 

studenților doctoranzi 

sau cercetatorilor 

postdoctoranzi 

(director sau 

responsabil 

instituțional)     

 Economie/Management - 1 
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

5. 

Recunoașterea 

națională și 

internațională 

Numărul de premii şi 

distincţii (DHC, Best 

paper award, 

recognized reviewer) 

 Economie/Management – 0,28 

Filologie – 0,7 

Istorie – 1,16 

 

  Numărul total de 

apeluri de proiecte de 

cercetare  la care 

conducătorul de 

doctorat a participat 

ca evaluator, din care : 

  

  

apeluri internaționale  - 

  
apeluri naționale  Istorie - 3 

  Numărul de apeluri 

de proiecte de 

cercetare  la care 

conducătorul de 

doctorat a participat 

ca membru în 

panelurile de evaluare 

 Istorie – 0,83 

  Numărul de reviste 

cotate ISI sau volume 

ale unor conferinţe 

indexate ISI la care 

conducătorul de 

doctorat a participat 

ca revizor 

 Economie/Management – 3,57 

6 

Implicarea 

socială și 

culturală a 

conducătorului 

de doctorat  

Implicarea în proiecte 

ale comunităţii 

 Economie/Management – 0,42 

Istorie – 1,66 

Filologie – 1,3 

Evenimente culturale 

organizate 

 Economie/Management – 0,71 

Filologie – 4,7 

Istorie – 6,66 

Numărul acordurilor 

de colaborare  

încheiate cu instituții 

de învățământ 

superior, cu institute 

 Economie/Management – 1,42   
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

de cercetare, cu rețele 

de cercetare pentru 

exploatarea în 

parteneriat a 

diverselor 

infrastructuri de 

cercetare și care 

prezintă public oferta 

de servicii de cercetare 

prin intermediul 

paltformelor de profil 

precum ERRIS 

Colaborări cu 

organizaţii non-profit 

 Economie/Management – 0,71 

Istorie – 1 

Filologie -0,2 

 

7. 

Implicarea în 

activitatea 

administrativă a 

IOSUD 

Director CSUD  - 

  Director SD  0,04 

  Membru CSUD  - 

  Membru CSD  0,08 

  
Coordonator de 

domeniu 
 0,04 

  

Numărul comisiilor 

de îndrumare a 

studenților doctoranzi 

în care a fost membru 

 Economie/Management – 5,42 

Filologie -7,5 

Istorie – 7,8 

  

Numărul comisiilor 

de susținere publică a 

tezelor de doctorat în 

care a fost referent 

oficial 

 Economie/Management – 1,57 

Istorie -1,5 

Filologie – 9,4 

  

Numărul comisiilor 

de lucru ale IOSUD în 

care a fost membru 

 Economie/Management – 0,14 

Filologie – 0,2 

Istorie – 0,33 
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Nr.crt. 
Categoria 

indicatorului 
Indicatorul Rezultatele obținute 

  Numărul comisiilor 

de 

organizare/științifice 

ale evenimentelor 

științifice ale IOSUD 

(ex. Conferința 

Ştiințifică a Şcolilor 

Doctorale) în care a 

fost membru 

 Economie/Management – 1,14 

Filologie –0, 8 

Istorie – 1,33 

 

 8. 

Implicarea în 

structuri 

naționale care 

sunt relaționate 

cu activitatea de 

doctorat 

(ARACIS, 

CNATDCU etc.) 

pe parcursul 

anului evaluat 

Numărul comisiilor 

 Economie/Management – 0,14 

Filologie – 2,9 

Istorie – 1 

 

9. 

Relaţia cu 

absolvenţii 

privind inserţia 

profesională pe 

piaţa muncii pe 

parcursul anului 

evaluat 

Numărul de 

absolvenți care 

desfășoară activități 

independente sau 

sunt angajați în trei 

ani de la absolvirea 

studiilor doctorale la 

nivelul calificării 

postuniversitare 

deținute 

 Economie/Management – 1,71 

Filologie – 4,1 

Istorie – 2 

     

     IV.Evaluarea doctoranzilor 
 

Tabelul IV. 1. Rezultatele totale și medii obținute de studenții doctoranzi 

în cadrul Școlii Doctorale de 

Științe Socio-Umane 
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(A fost folosită codificarea da = 1 si nu = 0 pentru indicatorii care 

solicitau răspuns afirmativ sau negativ. Media a fost calculată în funcție 

de numărul de respondenți) 
 

Nr.

crt. 

Categoria 

indicatorului 

Indicatorul Rezultatele obținute  /  

Media per domeniu 

1. Rezultatele 

activităţii de 

cercetare a 

doctorandului 

(ultimii 5 ani) 

 

Publicaţii în volume indexate Web of 

Science / ISI Proceedings 

 

Economie/Management – 1 / 0,07 

Filologie – 16 /0,31 

Istorie – 2/0,11 

Publicaţii în reviste indexate BDI 

 

Economie/Management – 20 / 1,42 

Filologie – 80 /1,56 

Istorie – 40/2,35 

Comunicări  la conferinţe 

internaționale (inclusiv poster) 

 

Economie/Management – 17 / 1,21 

Filologie – 54/1,05 

Istorie – 44/2,58 

Comunicări  la conferinţe naționale 

(inclusiv poster) 

 

Economie/Management – 7/ 0,5 

Filologie – 10/0,19 

Istorie – 30/1,76 

Recunoaşterea  rezultatelor cercetării:  

citări (în articole ISI și BDI)  

Economie/Management – 3 / 0,21 

Participarea la activităţi desfăşurate 

în cadrul universităţii: activități 

didactice  

Economie/Management – 13/0.92 

Filologie – 12/0,23 

Istorie – 10/0,58 

Participarea la activităţi desfăşurate  

în cadrul universităţii: activităţi de 

organizare a manifestărilor ştiinţifice  

Economie/Management – 2/0.14 

Filologie – 6/0,11 

Istorie – 4/0,23 

Respectarea eticii ştiinţifice, 

profesionale şi universitare: da / nu  

(dacă e cazul, se va specifica modul 

de încălcare a eticii) 

DA 

2. Evaluarea 

continuă a 

activităţii 

doctorandului 

efectuată de 

către 

conducătorul 

de doctorat 

Rapoarte de activitate lunară 

aprobate de către conducătorul de 

doctorat, directorul de departament 

și directorul școlii doctorale, pe 

parcursul anului evaluat  

Economie/Management – 2/0.14 

Filologie – 10/0,19 

Istorie – 8/0,47 

Rapoarte științifice planificate pentru 

susținere pe parcursul anului evaluat  

Economie/Management – 3/0.21 

Filologie – 10/0,19 

Istorie – 8/0,47 

Rapoarte științifice/de cercetare 

susținute pe parcursul anului evaluat 

Economie/Management – 2/0.14 

Filologie – 10/0,19 
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și aprobate de către conducătorul de 

doctorat și de membrii comisiei de 

îndrumare  

Istorie – 8/0,47 

Raportul anual de activitate  aprobat 

de către conducătorul de doctorat şi 

de  membrii comisiei de îndrumare  

Economie/Management – 14/1 

Filologie – 51/1 

Istorie – 17/1 

Raportului anual de activitate  avizat 

de către directorul școlii doctorale  

Economie/Management – 14/1 

Filologie – 51/1 

Istorie – 17/1 

3. Participare în 

echipele 

proiectelor de 

cercetare-

dezvoltare / 

granturilor de 

cercetare 

câștigate de 

conducătorii 

de doctorat 

din domeniul 

evaluat 

 
Economie/Management – 12/0,85 

Filologie – 2/0,039 

Istorie – 6/0,35 

 

V. Analiza SWOT privind rezultatele înregistrate de Școala 

Doctorală de Științe Socio-Umane în perioada evaluată 
 

Puncte tari 
 Există programe de licență și masterat acreditate în domeniile pentru care sunt 

organizate 

programe de studii doctorale, astfel : 

 

Domeniul ISTORIE : 

-programul de studii de licență ISTORIE, evaluat ultima dată (reacreditat) în 

ianuarie 2015; 

- programul de studii de master GEOPOLITICĂ ȘI INTERFERENȚE SOCIALE ȘI 

CULTURALE EST-EUROPENE (interdisciplinar cu domeniile FILOSOFIE și 

SOCIOLOGIE), autorizat în 2015, pe baza acreditării prealabile a domeniilor 

respective. 
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Domeniul MANAGEMENT : 

-programul de studii de licență MANAGEMENT (reacreditare în 2017) ; 

- programul de studii de master STRATEGII ȘI POLITICI MANAGERIALE 

(acreditat 2013) 

Domeniul ECONOMIE : 

-programul de studii de licență ECONOMIE AGRO-ALIMENTARĂ 

- programul de studii de master ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

 

Domeniul FILOLOGIE : 

-programe de studii de licență : ROMÂNĂ-ENGLEZĂ, ROMÂNĂ – 

FRANCEZĂ, ENGLEZĂ-ROMÂNĂ, FRANCEZĂ-ROMÂNĂ, ENGLEZĂ-

FRANCEZĂ, FRANCEZĂ-ROMÂNĂ 

-programe de studii de master : 

IDENTITATE, INTERCULTURALITATE ȘI MULTICULTURALISM ÎN 

LITERATURA ROMÂNĂ ȘI EUROPEANĂ  

TRADUCERE ȘI INTERPRETARIAT (în limba engleză) 

LITERATURĂ, FILM ȘI REPREZENTĂRI CULTURALE (în limba engleză) 

DISCURS SPECIALIZAT. TERMINOLOGII. TRADUCERI (în limba franceză) 

 

 Resursa umană reprezentată prin conducători de doctorat în cele patru domenii 

ale Școlii, specialiști îndrumători ai doctoranzilor și personal administrativ 

asigură buna desfășurare a studiilor doctorale de specialitate. În anul 2018, în 

urma obținerii atestatului de abilitare, s-au afiliat Școlii Doctorale de Științe 

Socio-Umane doi conducători de doctorat - Conf. dr. habil.CRISTEA Dragoș 

Sebastian - afiliere în data de 2.03.2018 (domeniul Economie) și Conf.dr.habil. 

GRECU (BALAN) Veronica Loredana  – afiliere în data de 17.01.2018 (domeniul 

Filologie). 

 Numărul de studenți doctoranzi români și străini, înmatriculați la începutul 

anului universitar (1 octombrie) 2017  este de 38, față de 23 de doctoranzi 

înmatriculați în  anul anterior. 

  Numărul de studenți doctoranzi raportați la finanțare la 1 octombrie 2017 a fost 

130, față de 97 de doctoranzi raportați la finanțare la 1 octombrie 2016. 

 Principalele baze de date bibliografice în domeniul științelor socio-umane sunt 

accesibile prin Biblioteca UDJG. 

 Centrele de cercetare, instituționalizate UDJG, asigură coerența și valorificarea 

rezultatelor studiilor doctorale în cele patru domenii ale Școlii. 
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 Față de anul anterior, numărul studenților doctoranzi implicați în proiecte de 

cercetare naționale și internaționale este în creștere vizibilă în anumite domenii 

de studii doctorale. 

 Activitatea de cercetare a conducătorilor de doctorat și a studenților doctoranzi 

este vizibilă pe plan academic național și internațional, asigurându-se astfel 

componenta absolut necesară a internaționalizării studiilor doctorale desfășurate 

în cadrul SDSSU. 

În acest sens, menționăm faptul că media raportului dintre punctajul total 

obținut în baza calculării standardelor minimale CNADTCU în vigoare și 

punctajul minimal necesar pentru abilitare este mai mare de 1,50, respectiv: 

 Economie – 4,49 (2 conducători respondenți) 

 Management – 11,10 (5 conducători respondenți) 

 Filologie – 23,99 (10 conducători respondenți) 

 Istorie – 9,75 (6 conducători respondenți) 

 Participarea constantă, începând cu anul 2015, a conducătorilor de doctorat din 

cadrul SDSSU, dar și a doctoranzilor coordonați de către aceștia, la edițiile anuale 

ale Conferinței Internaționale a Școlilor Doctorale din UDJG, asigură deschiderea 

și vizibilitatea pe plan academic internațional a rezultatelor cercetării din fiecare 

domeniu. 

 Introducerea, începând cu anul universitar 2017-2018, în planul de învățământ al 

SDSSU, a disciplinei Managementul proiectelor de cercetare și etică în cercetarea 

științifică. Redactare academică pentru domeniile umaniste (16 ore), legitimează 

instituțional strategiile familiarizării studenților doctoranzi cu regulile de etică și 

bună practică în activitatea de cercetare aplicată. 

 Prezența diversificată a disciplinelor specifice, în planul de învățământ aferent 

anului universitar 2017-2018, acoperă ariile de interes, în studiul doctoral, ale 

celor patru domenii componente ale SDSSU. 

 Sunt aplicate metodologii, proceduri și/sau ghiduri pentru desfăşurarea tuturor 

activităţilor doctorale, cu specificarea etapelor necesare de monitorizare lunară și 

anuală. 

 Este aplicat un cadru metodologic transparent de accesare directă, de către 

doctoranzi, a fondurilor din alocaţia bugetară, pentru achiziţii de materiale 

pentru cercetare, deplasări la conferinţe şi taxe de publicare în reviste 

recunoscute la nivel național și internațional. 

 

Puncte slabe 
 Prezența unui număr scăzut de teze realizate în cotutelă, naționale și 

internaționale, la nivelul tuturor domeniilor SDSSU. 
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 Prezența unui număr scăzut de acorduri de colaborare bilaterală cu alte IOSUD-

uri din  țară. 

 Prezența unui număr scăzut de doctoranzi finanțați din alte surse decât 

granturile doctorale. 

 Slaba reprezentare a rezultatelor cercetării în Clarivate Analytics, reflectată 

printr-o medie a indicilor Hirsch (calculați Web of Science) mai mică decât 

valoarea dorită - 4 (pentru domeniile Economie și Management) și 2 (pentru 

domeniile Filologie și Istorie). 

 În domeniile Filologie și Istorie, publicaţiile în reviste cotate ISI - WOS sunt slab 

reprezentate (din punctul de vedere al mediei de publicații/număr de 

conducători de doctorat) în comparaţie cu cele de nivel BDI. 

 Situaţia critică a numărului de proiecte de cercetare, câștigate prin competițiile 

naționale/intrenaționale și coordonate de către conducătorii de doctorat din 

domeniile Filologie și Istorie (< 1/cond. de doctorat).  

 

Oportunități 
 

 Atragerea de noi conducători de doctorat, prin afilierea cadrelor didactice 

abilitate, titulare ale altor universități din România.  

 Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești a UDJG 

contribuie, în mod esențial, la recrutarea unui număr crescut de doctoranzi din 

Republica Moldova. 

 Există condiţii pentru extinderea ariilor de cercetare ştiinţifică şi stimularea 

cercetării doctorale pe teme interdisciplinare. 

 

Amenințări 
 Scăderea demografică. 

 Orientarea absolvenţilor către joburi / alte instituţii/domenii bine plătite din 

străinătate. 

 


