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I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA STUDIILOR DOCTORALE ÎN 

CADRUL ȘCOLII DOCTORALE DE FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL-POLITICE  

 

 

1.1. Înființare 

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice este organizată și funcționează în baza Legii 

Educației Naționale, Statutului personalului didactic, Cartei Universității „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași (https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/06/Carta-UAIC-si-Cod-Etica-

UAIC_23.05.2019.pdf ) și a regulamentelor subsecvente, regulamentelor și procedurilor interne 

ale Universității, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Facultății de Filosofie și Științe 

Social-Politice (https://www.fssp.uaic.ro/images/fssp/ROF_FSSP_2021.pdf) și Hotărârilor 

Consiliului Facultății (https://www.fssp.uaic.ro/despre-facultate/documente/hotararile-

consiliului-facultatii ). 

Facultatea de Filosofie a fost creată în 1856, în conformitate cu principiile stabilite prin 

Legea din 1851 privind organizarea învățământului public din Moldova. Alături de Facultățile de 

Drept și de Teologie a reprezentat punctul de plecare al fondării Universității din Iași de la 1 

octombrie 1860. În anul 1990, Facultatea de Filosofie s-a constituit ca facultate autonomă în cadrul 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conform noilor dispoziții privind învățământul 

superior romanesc. Din 2008 Facultatea de Filosofie își schimbă numele în Facultatea de Filosofie 

și Științe Social-Politice, pentru a surprinde mai bine dezvoltarea celor două domenii 

fundamentale: științe umaniste și științe social-politice. 

 Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice are o tradiție bogată, rezultate 

remarcabile în domeniile învățământ și cercetare, benefice pentru studenți și cadre didactice. Aici 

s-au manifestat personalități remarcabile: Titu Maiorescu, Vasile Conta, Simion Bărnuțiu, 

Dimitrie Gusti, Stefan Zeletin, Ion Petrovici, Mihai Ralea, Petre Andrei, Alexandru Claudian, 

Stefan Bârsănescu, Vasile Pavelcu, Petre Botezatu, Ernest Stere. 

 

1.2. Structură 

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice este condusă de Consiliul Facultății, alcătuit din 

reprezentanți ai cadrelor didactice și studenților. Consiliul Facultății reprezintă organismul 

decizional și deliberativ al Facultății.  

 Decanul reprezintă Facultatea și răspunde de managementul și conducerea facultății. Funcția 

de Decan este ocupată prin concurs public organizat de către Rectorul universității, conform cadrului 

normativ în vigoare. Decanul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice este Prof. univ. dr. 

Conțiu Tiberiu ȘOITU. În structura de conducere există trei funcții de prodecan. Prodecanii au fost 

desemnați de către Decan, avizați de Consiliul Facultății și aprobați de către Senatului Universității: 

(1) Prodecanul responsabil de domeniul didactic – Prof. univ. dr. Anton Adămuț, (2) Prodecanul 

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/06/Carta-UAIC-si-Cod-Etica-UAIC_23.05.2019.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/06/Carta-UAIC-si-Cod-Etica-UAIC_23.05.2019.pdf
https://www.fssp.uaic.ro/images/fssp/ROF_FSSP_2021.pdf
https://www.fssp.uaic.ro/despre-facultate/documente/hotararile-consiliului-facultatii
https://www.fssp.uaic.ro/despre-facultate/documente/hotararile-consiliului-facultatii
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responsabil cu probleme studențești – Conf. univ. dr. Ioan Alexandru Grădinaru, (3) Prodecanul 

responsabil de domeniul cercetării și relații internaționale – Conf. univ. dr. Bogdan Ștefanachi. 

 Fiecare Departament este condus de către un Director de Departament și de către Consiliul 

Departamentului: Prof. univ. dr. Petru Bejan (Departamentul de Filosofie); Conf. univ. dr. Romeo 

Asiminei (Departamentul de Sociologie și Asistență Socială); Prof. univ. dr. Virgil Stoica 

(Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene); Conf. univ. dr. 

Gheorghe Ilie Fârte (Departamentul de Comunicare și Relații Publice); Prof. univ. dr. Nicolae 

Râmbu (Școala Doctorală); Conf. univ. dr. Mihaela Rădoi (Departamentul Învățământ la Distanță). 

 Școala Doctorală este condusă de Directorul Școlii Doctorale și de Consiliul Școlii Doctorale 

(CSD), cu un mandat de 5 ani. Directorul SD este membru de drept al CSD. Alegerea membrilor 

CSD și numirea Directorului SD se realizează conform legislației în vigoare. Pentru mandatul 2017-

2022, în funcția de director al Școlii Doctorale a fost desemnat prof. dr. George Bondor care a 

demisionat în 2020. Noul Director al Școlii Doctorale, Prof. univ. dr. Nicolae Râmbu, a fost ales de 

AG a conducătorilor de doctorat din 8.09.2020. 

Componența Consiliului Școlii Doctorale este vizibilă la următorul link: 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/organization/consiliul-scolii-doctorale  

Consiliul Școlii Doctorale se întrunește lunar în ședințe ordinare și ori de câte ori este nevoie în 

ședințe extraordinare, la cererea Directorului SD sau a cel puțin o treime din numărul membrilor săi. 

Votul membrilor CSD este egal. Votul este secret atunci când deciziile privesc persoane (cereri de 

susținere a abilitării la SD a FSSP, afilierea de noi membri la SD, retragerea calității de membru al 

SD, sancționarea unor membri ai SD, propuneri de exmatriculare). În celelalte situații, votul este 

deschis.  

Atribuțiile Directorului Școlii Doctorale și ale Consiliului Școlii Doctorale sunt definite prin 

Regulamentul SD-FSSP:  

https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-doctorala/Regulament_SDdeFilosofie.pdf  

 

Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice gestionează următoarele domenii și 

programe de studiu, în anul universitar 2020-2021: 

 

Domeniul 

fundamental 

Programe de licență Programe de masterat Domenii de doctorat 

Științe umaniste Filosofie Filosofie aplicată și 

management cultural 

Filosofie 

Științe social-

politice 

Sociologie Securitate comunitară și 

controlul violenței 

Sociologie 

 Asistență Socială Familia și managementul 

resurselor familiale 

 

  Supervizare și planificare 

socială 

 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/organization/consiliul-scolii-doctorale
https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-doctorala/Regulament_SDdeFilosofie.pdf
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  Probațiune, mediere și asistență 

sociala a victimelor 

infracțiunilor 

 

 Resurse umane  

 Științe politice Politici publice și management 

instituțional 

Științe politice 

  Studii de dezvoltare 

internațională 

 

 Comunicare și relații 

publice 

Relații publice și publicitate Științe ale comunicării 

 

 

 

1.3. Evoluție 

În cadrul Facultăţii de Filosofie s-au eliberat titluri de doctor în Ştiinţe Sociale (Sociologie) încă 

de la începutul secolului XX, iar după 1960 au urmat titlurile de doctor în epistemologie şi 

logică, hermeneutică şi istoria filosofiei. 

  După 1990 s-au dezvoltat noi câmpuri de cercetare, precum Ştiinţele Politice şi 

Ştiinţele Comunicării, toate fiind conduse de profesori ce sunt înalt specializaţi în aceste 

domenii. Începând cu 1 septembrie 2005, toate aceste câmpuri de cercetare sunt unite într-o 

singură Şcoală Doctorală. 

Odată cu aderarea la Procesul Bologna, studiile doctorale au devenit al treilea ciclu de studii și 

au fost înființate Școlile Doctorale în cadrul facultăților. Școala Doctorală s-a înființat prin 

Hotărârea Consiliului Facultății, din 1 septembrie 2005, aprobată de Rectorul UAIC și de Senatul 

UAIC. La înființare, Școala Doctorală urma să cuprindă toate domeniile de masterat ale facultății 

și domeniile de master ale Facultății de Psihologie și Psihopedagogie.    

 În cadrul Școlii Doctorale se regăsesc în prezent 4 domenii (Filosofie, Sociologie, Științe 

politice, Științe ale comunicării), din 2 domenii fundamentale (Științe umaniste și Științe 

sociale). La inițiativa departamentelor Facultății FSSP, inclusiv a SD, Școala Doctorală FSSP 

poate include noi domenii de doctorat, conform legislației în vigoare. Începând cu martie 2018, 

Școala Doctorală are un nou Regulament ( https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-

doctorala/Regulament_SDdeFilosofie.pdf ). 

 

https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-doctorala/Regulament_SDdeFilosofie.pdf
https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-doctorala/Regulament_SDdeFilosofie.pdf
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1.4. Misiune de cercetare 

Misiunea studiilor doctorale este în deplină concordanță cu definirea misiunii Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași: să contribuie la dezvoltarea şi răspândirea cunoaşterii; să educe 

pentru exercitarea de profesii şi funcţii, în spiritul Adevărului şi Binelui; să păstreze şi să extindă 

expresiile creaţiei ştiinţifice şi culturale; să promoveze ideile societăţii libere în scopul dezvoltării. 

Principiile după care ne ghidăm în organizarea activității de îndrumare doctorală sunt: 

interdisciplinaritatea, cercetarea aprofundată din domeniile de competență, combinarea cercetării 

fundamentale cu cea aplicativă, actualitatea temelor și problemelor teoretice, impuse de mediul 

socio-economic și cultural contemporan. 

1.5. Nivelul de certificare a calității 

Obiectivele, structura generală și coerența sistemului de asigurare internă a calității 

La nivel de facultăți s-au organizat și funcționează Subcomisiile pentru managementul 

calității, în concordanță cu prevederile Legii Educației Naționale și ale Legii nr 87/2006 pentru 

aprobarea OUG nr 75/2005 și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru 

managementul calității din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași ( 

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2021/01/ROF-CMC_aprobat-10.12.2020.pdf ). În cursul 

anului 2017, componența Subcomisiilor a fost actualizată. Subcomisiile coordonează și 

monitorizează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității procesului 

educațional.   

Obiective și competențe ale Subcomisiilor pentru managementul calității:    

• să dezvolte cultura calității, în acord cu viziunea, misiunea și politica Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași și în concordanță cu dinamica națională, europeană și 

internațională în domeniu;  

• să inițieze și să implementeze proiecte de dezvoltare a calității la nivelul comunității 

academice și să stabilească măsuri pentru consolidarea acesteia, în concordanță cu bunele practici 

europene;  

• să stabilească criterii standard de performanță în educație și cercetare;  

• să inițieze analize și evaluări pe baza criteriilor de calitate la nivel de facultate;  

• să asigure feedback din partea studenților și angajatorilor;  

• să stimuleze realizarea de lucrări științifice consacrate managementului calității și să 

susțină publicarea lor.  

Activitățile de execuție în domeniul managementului calității sunt efectuate de membrii 

Biroului Managementul Calității, sub coordonarea Comisiei pentru managementul calității. 

Subcomisiile pentru managementul calității se subordonează Comisiei pentru managementul 

calității. Membrii Comisiei, membrii Subcomisiilor și membrii Departamentului de asigurare a 

calității se întrunesc trimestrial sau de câte ori este necesar. 

1) Formularea și documentarea politicilor de asigurare a calității și definirea 

procedurilor, a actorilor și a responsabilităților acestora 

Politicile de asigurare a calității sunt dezvoltate în urma documentării privitoare la legislația 

în vigoare, precum și la bunele practici ale studiilor și cercetărilor doctorale din mediul 

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2021/01/ROF-CMC_aprobat-10.12.2020.pdf
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internațional, precum și la valorile și principiile asumate prin Cartă, metodologiile și regulamentele 

interne ale UAIC. Procedurile importante care corespund acestor politici sunt cuprinse în 

Regulamentul Școlii Doctorale FSSP sau în metodologii, strategii și hotărâri specifice ale  

2) Participarea personalului, a studenților doctoranzi și a părților externe interesate în 

procesul de asigurare a calității 

Studenţii doctoranzi participă la procesul de asigurare a calităţii prin reprezentanții în CSD 

şi prin feedback-ul periodic pe care îl oferă în legătură cu activitatea din şcoala doctorală. Sunt 

supuse evaluării și serviciile oferite de SD, inclusiv Secretariatul. În urma procesului de feedback 

se elaborează, de către CSD, un plan de măsuri. 

 

3) Interacțiunea dintre sistemul de asigurare a calității și managementul universitar 

Consiliul Școlii Doctorale propune facultăţii strategii privind gestionarea resurselor 

disponibile (Metodologia de alocare a fondurilor destinate cercetărilor doctorale), lărgirea sau 

restrângerea şcolii doctorale, aprobarea planului de învățământ și a statelor de funcții, decide cu 

privire la oportunitatea implicării în proiecte de cercetare şi de dezvoltare instituţională la nivel 

IOSUD (responsabil: CSD, conducerea executivă și administrativă a Facultății).  

4) Relevanța și accesul la informațiile specifice sistemului de asigurare internă a 

calității pentru stakeholderii interni și externi 

Principiul transparenței: Orice persoană implicată în activitatea şcolii doctorale poate 

participa ca invitată la şedinţele Consiliului Școlii Doctorale, după ce îşi exprimă anterior dorinţa 

în acest sens. În acelaşi timp, reprezentanţi ai mediului socio-economic şi cultural sunt solicitaţi 

să ofere feed-back cu privire adecvarea ofertei academice la cerinţele pieţii muncii şi la noile 

direcţii socio-culturale. Conform principiului transparenţei, Regulamentul Școlii Doctorale 

prevede publicarea pe site a raportului de autoevaluare, a informaţiilor relevante, iar extrasele din 

procesele verbale sunt distribuite membrilor SD. 

5) Eficiența procedurilor și structurilor de asigurare internă a calității și efectul 

acestora privind dezvoltarea activităților în cadrul studiilor doctorale 

Procedurile de asigurare a calităţii amintite anterior sunt supuse periodic evaluării 

Consiliului Școlii Doctorale şi sunt ameliorate prin dezbatere şi prin sugestiile venite din partea 

părţilor implicate (facultate, studenţi, membri ai mediului socio-economic). Există un mecanism 

de validare prin vot la nivelul CSD. În cazul în care Regulamentul SD se cere a fi modificat în 

mod radical, este convocată adunarea generală a conducătorilor de doctorat. 

6) Utilizarea informațiilor produse de sistemul de asigurare internă a calității ca 

instrument pentru managementul calității și îmbunătățirea educației și altor activități 

Rapoartele anuale, feedback-ul studenţilor, sugestiile venite din partea actorilor implicaţi 

stau la baza bunelor practici în domeniu, după modelul procedural amintit mai sus. 

7) Monitorizarea, evaluarea și dezvoltarea continuă a sistemului de asigurare internă 

a calității 

Prin întâlnirile periodice ale Consiliului Școlii Doctorale, sistemul de asigurare a calităţii 

este supus unui control continuu şi se asigură adecvarea lui la problemele specifice care apar. 

 

 



 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE: 

FILOSOFIE, SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE, COMUNICARE  11 

 

 

 

 
 

1.6. Măsuri specifice de managementul calității și de promovare a eticii și 

deontologiei profesionale implementate la nivelul școlii doctorale 

La nivelul Școlii Doctorale, organismul care se ocupă cu asigurarea calităţii este Consiliul 

Școlii Doctorale, în acord cu subcomisia de asigurare a calităţii de la nivelul facultăţii şi cu comisia 

specifică de la nivelul universităţii. Consiliul Școlii Doctorale înaintează subcomisiei de la nivelul 

facultăţii rapoartele anuale. Consiliul Școlii Doctorale dispune de un sistem de asigurare internă a 

calității, cu politici, strategii şi măsuri de evaluare, de monitorizare și de rezolvare a deficiențelor 

observate la nivelul studiilor doctorale. Consiliul Școlii Doctorale a decis ca obiectiv principal al 

sistemului de asigurare internă a calității acordarea criteriilor de calitate şi a principiilor 

manageriale cu mecanismele şi valorile IOSUD, Structura generală și coerența acestui sistem fac 

posibilă sincronizarea activităţilor şi a criteriilor la nivelul UAIC. 

Principalele proceduri adoptate de CSD FSSP sunt următoarele:  

1) procedura privitoare la autoevaluarea periodică a conducătorilor de doctorat, inclusă în 

Regulamentul SD (declanșată anual sau periodic de către directorul SD și CSD);  

2) procedura privitoare la evaluarea studiilor doctorale și mecanismele de feedback din partea 

studenților doctoranzi, definită în Regulamentul SD (responsabili: directorul SD, CSD, 

Secretariatul SD);  

3) procedura de verificare a similitudinii în vederea susținerii publice a tezelor de doctorat, 

inclusă în Regulamentul SD (responsabili: Secretariatul SD, conducătorii de doctorat, membrii 

comisiei de îndrumare, directorul SD);  

4) procedura de organizare a susținerii publice, inclusă în Regulamentul SD (responsabili: 

Administrația Facultății FSSP, Secretariatul SD, conducătorii de doctorat);  

5) procedura de organizare a admiterii la doctorat, inclusă în Regulamentul SD (responsabili: 

directorul SD, CSD, comisiile de admitere, Secretariatul SD, conducătorii de doctorat); 

6) proceduri care asigură buna desfăşurare a îndrumării doctorale (calendarul întocmirii 

planurilor individuale de cercetare ştiinţifică, supervizate de conducătorul de doctorat şi de CSD;  

7) monitorizarea îndeplinirii sarcinilor doctoranzilor prin fișele lunare semnate de conducătorii 

de doctorat și îndosariate de Secretariatul SD;  

8) aprobarea de către Directorul SD a cererilor de amânare a unui raport;  

9) aprobarea de către CSD a cererilor de întrerupere, prelungire și an de grație; aprobarea de 

către CSD a acordurilor de cotutelă;  

10) aprobarea de către CSD a cererilor de elaborare și/sau susținere a tezelor de doctorat în 

limbi străine;  

11) aprobarea de către CSD a comisiilor de îndrumare și a celor de susținere publică etc.);  

12) procedura de aprobare a planului de învățământ și a statelor de funcții (responsabili: 

directorul SD, CSD);  

13) În vederea creșterii gradului de internaționalizare a studiilor doctorale, CSD a adoptat o 

strategie privind internaționalizarea studiilor doctorale (responsabili: CSD, directorul SD, 

conducătorii de doctorat, responsabilii de domenii). 

La nivelul Școlii Doctorale, au fost adoptate mai multe proceduri privind etică și deontologia 

profesională, care sunt introduse în Regulamentul SD-FSSP, printre care: 
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1) Proiectele de cercetare doctorală care presupun cercetări făcute pe ființe umane sunt supuse 

spre aprobare Comisiei de Etică a Cercetării Științifice din cadrul Facultății, care evaluează 

riscurile și dă un aviz pozitiv sau negativ, în baza unui Regulament propriu și a unei Metodologii: 

https://www.fssp.uaic.ro/despre-facultate/documente/regulamente. 

2) În vederea respectării standardelor de etică și integritate academică cu privire la 

originalitatea tezei de doctorat, Regulamentul SD-FSSP prevede următoarea procedură 

obligatorie de verificare a similitudinii în vederea susținerii publice: 

a) Studentul-doctorand predă teza în format electronic și, după caz, în format printat la 

Secretariatul SD. 

b) Secretariatul SD trimite teza spre analiza de similitudini, care se realizează utilizând un 

program recunoscut de CNATDCU. Școala doctorala poate solicita, suplimentar, utilizarea unui 

program dezvoltat la nivel național privind detectarea de similitudini. Rapoartele de similitudini 

se includ în dosarul de doctorat. Durata de verificare nu poate depăși 30 de zile de la data depunerii 

tezei de doctorat la IOSUD. În temeiul prevederilor HG nr. 134 / 02.03.2016 de modificare și 

completare a Codului studiilor universitare de doctorat (HG nr. 681/2011) și ale OMENCȘ nr. 

3482 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a CNATDCU cu 

referire la activitatea IOSUD, Procedura privind generarea și analiza „Raportului de 

similitudine”, acesta din urmă are rolul de a facilita evaluarea originalității textului evaluat; a 

determina în ce măsură a fost compilat sau copiat documentul; a indica numărul de fragmente 

împrumutate.  

c) Rezultatul testului de similitudine este adus la cunoștința conducătorului de doctorat și a 

comisiei de îndrumare. Conducătorul de doctorat dă avizul pozitiv sau negativ, oferind o 

interpretare rezultatului și motivându-și decizia. 

d) În interpretarea „Raportului de similitudine” generat de Programul aprobat de IOSUD al 

UAIC, trebuie considerați următorii Coeficienți de Similitudine:  

- Coeficientul de Similitudine 1: procentul din textul unei teze de doctorat cu toate frazele 

similare descoperite prin operarea cu Programul de verificare și de stabilire a gradului de 

similitudine (utilizat în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași). Acest coeficient trebuie să 

nu depășească pragul de 50%;  

- Coeficientul de Similitudine 2: procentul din text cu fragmente similare care depășesc un 

număr de 25 de cuvinte fără indicarea lor ca citate din documentele-sursă. Pragul de risc pentru 

Coeficientul 2 este 5%.  

În Procesul-verbal de control al originalității lucrării, care trebuie să însoțească fiecare teză 

de doctorat și care se atașează ca Anexă la Procedura antiplagiat, este necesar a se preciza: 

„Evaluarea Raportului de Similitudine indică următoarele:  

- Coeficientul de Similitudine 1 =  

- Coeficientul de Similitudine 2 = ”  

De asemenea, în Procesul-verbal de control al originalității lucrării, trebuie să se menționeze: 

„Lucrarea conține / nu conține împrumuturi neautorizate.” În funcție de situație, se poate solicita: 

refacerea tezei; trecerea, din nou, prin testul de similitudini; în cazul în care se constată din nou 

suspiciuni de plagiat, acestea se aduc la cunoștința conducătorului de doctorat și a comisiei de 

îndrumare, care pot respinge teza.  

https://www.fssp.uaic.ro/despre-facultate/documente/regulamente
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e) Teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare; după această presusținere, care 

poate fi publică, conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale 

a tezei și organizării susținerii publice; referatul de acceptare al conducătorului de doctorat și 

acordul membrilor comisiei de îndrumare se includ în dosarul de doctorat; 

f) Dacă studentul-doctorand face modificări în teza de doctorat după presusținere, în urma 

observațiilor primite din partea conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare, va depune 

varianta finală a tezei la Secretariatul SD în vederea efectuării unui nou test de similitudini, care 

va fi și el interpretat și avizat de conducătorul de doctorat. 

g) Teza de doctorat se depune în mod oficial la Secretariatul SD, în format tipărit și în format 

electronic, împreună cu rezumatul tezei de doctorat și CV-ul studentului-doctorand; Secretariatul 

SD certifică îndeplinirea de către studentul-doctorand a tuturor obligațiilor din cadrul programului 

de studii universitare de doctorat.  

 3) În vederea respectării standardelor de etică și integritate academică cu privire la 

susținerea publică a tezelor de doctorat, Regulamentul SD-FSSP prevede următoarea 

procedură de organizare a susținerii publice, care are scopul de a exclude studentul-doctorand 

din activitățile organizatorice ale propriului său examen: 

a) Susținerea publică a tezei de doctorat va avea loc în maximum 3 luni de la data depunerii 

oficiale. b) Toate cheltuielile aferente susținerii publice sunt suportate din bugetul Școlii doctorale. 

Studenții-doctoranzi care trebuie să plătească taxa de susținere publică vor depune taxa fixă în 

contul UAIC, conform Hotărârii Senatului UAIC. Studenții-doctoranzi nu fac plăți către membrii 

comisiei, nu plătesc cazarea sau transportul acestora, nici nu se implică în realizarea decontului 

cheltuielilor.  

c) Cazarea membrilor comisiei se face, de regulă, în rezidențele UAIC, rezervarea fiind făcută 

de Administrația Facultății FSSP. Membrii comisiei își achiziționează singuri biletele de transport, 

în limitele financiare agreate de UAIC. Rezervările, plățile și decontul sunt realizate de către 

Administrația Facultății FSSP / Direcția financiară UAIC. Nu se fac plăți anticipate sau cu ocazia 

susținerii publice, ci numai ulterior, în urma decontului. Membrii comisiei de susținere trimit 

documentele necesare decontului și plății referatelor de specialitate către Administrația Facultății 

FSSP / Secretariatul SD. 

d) Conducătorul de doctorat (conducătorul principal) propune, iar CSD aprobă componența 

comisiei de susținere a tezei. Comisia este avizată de conducerea IOSUD.  

e) Comisia de doctorat este alcătuită din cel puțin 5 membri: președintele, ca reprezentant al 

IOSUD-UAIC, conducătorul (conducătorii) de doctorat și cel puțin 3 referenți oficiali din țară sau 

din străinătate, specialiști în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat și din care cel puțin 

doi își desfășoară activitatea în afara IOSUD-UAIC. Membrii comisiei de doctorat au titlul de 

doctor și au cel puțin funcția didactică de conferențiar universitar sau de cercetător științific gradul 

II, ori sunt abilitați cu calitatea de conducător de doctorat, în țară sau în străinătate; 

f) Conducătorul de doctorat are discuții preliminare cu membrii comisiei, iar după numirea 

oficială a comisiei face invitația către membrii comisiei și poartă negocieri cu aceștia privitoare la 

data susținerii publice. Teza este trimisă către membrii comisiei de către Secretariatul SD.  

g) Cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul 

de doctorat și de președintele comisiei de susținere, se depune la Secretariatul SD cu minimum 20 

de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere;  
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h) Școala doctorală întocmește și afișează anunțul pentru susținerea publică cu cel puțin 20 de 

zile calendaristice înainte de data propusă pentru susținere. Acesta va include în mod obligatoriu 

data, locul și ora susținerii, conducătorul sau conducătorii de doctorat, precum și locul unde textul 

integral al tezei poate fi consultat în format tipărit. Anunțul susținerii publice, rezumatul tezei în 

format electronic, CV-ul studentului-doctorand, CV-urile membrilor comisiei de susținere publică 

a tezei de doctorat sau link-uri către acestea sunt afișate pe site-ul IOSUD-UAIC. 

Orice abatere de la standardele de etică academică este semnalată Comisiei de Etică a 

Universității. 

 

1.7. Prezentrarea resursei umane 

Evoluția numărului conducătorilor de doctorat pe domenii:  

Domeniul 
 Anul universitar 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Filosofie 10 8 8 8 9 10 

Sociologie 4 4 4 6 7 7 

Științe politice 2 2 3 4 4 4 

Științe ale comunicării 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 17 15 16 19 21 21 

 

Afilierea unui nou conducător de doctorat la SD se realizează la cerere, cu aprobarea 

CSD, după consultarea Adunării generale a conducătorilor de doctorat. Votul este secret. 

Candidatul la afiliere trebuie să îndeplinească standardele minimale necesare obținerii atestatului 

de abilitare în domeniul său. În decizia sa, CSD va ține cont de următoarele criterii: gradul de 

noutate a specializării candidatului în raport cu specializările deja acoperite cu conducători de 

doctorat, prestigiul internațional al candidatului. 

 

Studenții doctoranzi 

 La Școala Doctorală, admiterea se realizează pe domenii de doctorat, nota minimă de 

admitere fiind 8 (opt). Concursul de admitere constă din proba scrisă (cu subiecte comune pe 

domeniu) și proba de interviu (prezentarea proiectului de cercetare doctorală). În afara studenților 

români și din state UE, în Școala Doctorală sunt înmatriculați și studenți-doctoranzi proveniți din 

străinătate (țări non-UE), care studiază pe cont propriu valutar. 
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1.8. Prezentarea infrastructurii de cercetare existente la nivelul școlii 

doctorale 

Spații proprii și laboratoare FSSP (Spațiile marcate cu italice sunt utilizate de către SD) 

Denumire sală 
Capacitate 

(Nr. locuri) 

Suprafață 

(mp) 

Dotări sală 

Smartboard 
Video 

proiector 

Nr. 

Computere 

Amfiteatrul Mihail 

Kogălniceanu 
240 185,00 1 1  

Amfiteatrul II8 85 87,84  1  

Amfiteatrul P9 80 100,80  1  

Laborator Multimedia 25 50,00   12 

Laborator Informatică 20 28,06   15 

Sala seminar S5 30 40,00    

Laborator B251 35 50,00  1 3 

Sala curs D1 65 93,60  1  

Sala curs D2 50 77,22  1  

Sala curs D3 50 78,09  1  

Sala seminar D305 25 37,74    

Laborator D306 25 36,74    

Sala seminar D308 30 50,17 1 1 1 

Sala seminar 306 24 47,32 1   

Sala seminar 307 24 46,79 1   

Laborator SAS 24 35,94   12 

Centrul de cercetare Școala 

Doctorală R 23 15  
   

TOTAL 832 1045,31 4 8 43 

 

În ceea ce privește posibilitățile de documentare, pe lângă sursele oferite de Biblioteca  

Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași, din noiembrie 2012 până în prezent, studenţii şi 

personalul academic beneficiază de acces gratuit la cele mai importante resurse on-line de 
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documentare științifică la nivel mondial, dintre care aminitim: Science Direct, SCOPUS, 

MatSciNet, SciFinder, cărți electronice etc. 

Universitatea asigură prin resursele proprii, financiare și expertiză științifică, publicarea a 

56 de reviste științifice, majoritatea dintre acestea cu apariții anuale. (http://www.uaic.ro/cercetare/ 

publicatii-stiintifice/). 

  

http://www.uaic.ro/cercetare/%20publicatii-stiintifice/
http://www.uaic.ro/cercetare/%20publicatii-stiintifice/
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III. DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT: SOCIOLOGIE 

3. PREZENTAREA DOMENIULUI DE DOCTORAT: SOCIOLOGIE 

 

3.1. Obiective 

 

Primul curs de Sociologie din cadrul Universității din Iași a fost susținut in anul 1897 de către 

profesorul Constantin Leonardescu. Din anul 1910 Catedra de Sociologie de la Iași este ocupată 

de Dimitrie Gusti, iar din 1920 de către Petre Andrei. Din 1941 catedra este preluată de Alexandru 

Claudian până în anul 1948, când sociologia este eliminată ca disciplină din curricula 

universităților românești. Sociologia este reintrodusă în Universitatea din Iași în anul 1967. 

Cursurile de sociologie au fost susținute de către profesorii Iosif Natansohn, Petre Dumitrescu, 

Vasile Miftode și Anton Carpinschi. 

 Obiectivul principal al studiilor de doctorat din domeniul Sociologie îl reprezintă formarea 

unor cercetători de elită, capabili nu doar să aplice rezultatele unor invenții ale altora, ci mai ales 

să descopere și să inoveze ei înșiși. Ne interesează în mod special ca fiecare doctorand să își atingă 

potențialul maxim, devenind un veritabil expert. Pentru a fi performant în lumea de azi, trebuie să 

ne formăm competențe multiple, interconectate cu maximă flexibilitate. Caracterul profund 

interdisciplinar al SD constituie o bună platformă pentru a atinge atât excelența în propriul 

domeniu, cât și puterea de a înțelege domenii multiple și de a inova în ariile de graniță ale științelor 

sociale și ale filosofiei, competențe care sunt absolut necesare pentru a răspunde provocărilor tot 

mai complexe ale lumii actuale. 

 Paleta largă de probleme abordate de științele sociale în zilele noastre, precum și metodele 

diverse de cercetare, cu un profund caracter interdisciplinar, fac posibilă deschiderea Școlii 

Doctorale pentru absolvenții tuturor specializărilor universitare. Prin specificul lor, temele de 

cercetare abordate de doctoranzii din domeniul Sociologie sunt dintre cele mai actuale și 

importante pentru înțelegerea omului și a societății contemporane. 
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3.2. Misiune 

Misiunea studiilor doctorale din domeniul Sociologiei este în deplină concordanță cu 

definirea misiunii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: să contribuie la dezvoltarea şi 

răspândirea cunoaşterii; să educe pentru exercitarea de profesii şi funcţii, în spiritul Adevărului şi 

Binelui; să păstreze şi să extindă expresiile creaţiei ştiinţifice şi culturale; să promoveze ideile 

societăţii libere în scopul dezvoltării. Principiile după care ne ghidăm în organizarea activității de 

îndrumare doctorală sunt: interdisciplinaritatea, cercetarea aprofundată din domeniile de 

competență, combinarea cercetării fundamentale cu cea aplicativă, actualitatea temelor și 

problemelor teoretice, impuse de mediul socio-economic și cultural contemporan. 

 

3.3. Planuri de învățământ 

 

Planul de învățământ al Școlii Doctorale este elaborat în conformitate cu procedura 

universității, fiind avizat de către Consiliul Școlii Doctorale și de Consiliul Facultății, fiind apoi 

aprobat de către Consiliul de Administrație al UAIC și de Senatul universității. În evaluarea 

activității studenților doctoranzi, aplicăm Sistemul European de Credite Transferabile - ECTS 

(European Credit Transfer System) pentru Programul de Pregătire Universitară Avansată. 

Numărul de credite reflectă cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei (curs, seminar, lucrări de 

laborator, proiecte, practică, studiu individual etc.), investită de student pentru însușirea unei 

discipline. Unitatea de bază în planul de învățământ este semestrul cu 14 săptămâni de activitate 

didactică și 2 săptămâni sesiune de examene, care se completează cu o sesiune de examene de 

restanțe. Numărul de credite care trebuie obținute într-un semestru de 14 săptămâni este 30. 

 Planul de învățământ al Școlii Doctorale este aprobat de Consiliul Școlii Doctorale, de 

Consiliul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, de Consiliul de Administrație și de 

Senatul UAIC. În baza lui, directorul SD întocmește statul de funcții al Școlii Doctorale, în care 

sunt cuprinse următoarele activități: activitățile didactice din cadrul PPUA, îndrumarea 

studenților-doctoranzi, participarea ca membru în comisiile de îndrumare. 

https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-doctorala/plan_SD.pdf 

https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-doctorala/plan_SD.pdf
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Planul de învățământ al Școlii Doctorale cuprinde cele 3 discipline predate în cadrul PPUA, 

în primul semestru din anul I de studii doctorale.  

a) Metodica elaborării unei lucrări științifice (3 ore curs + 3 ore seminar / săptămână, în total 

84 ore / semestru, 15 credite); 

b) Teorii ale argumentării și ale interpretării (3 ore curs + 3 ore seminar / săptămână, în total 

84 ore / semestru, 10 credite); 

c) Etică și integritate academică (2 ore curs / săptămână, în total 42 ore / semestru, 5 credite); 

d) Paradigme ale cunoașterii și ale comunicării, opțional Științe sociale (3 ore curs + 3 ore 

seminar / săptămână, în total 84 ore / semestru, 10 credite). 

Link: https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-doctorala/PLAN_SD_2020-2021.pdf  

 

3.4. Număr de conducători de doctorat 

 

În domeniul SOCIOLOGIE sunt în prezent 7 conducători de doctorat, acoperind arii tematice 

diverse. Cercetarea doctorală își evidențiază dublul profil (fundamental și aplicativ) prin abordarea 

problemelor de istoria sociologiei și sociologie comparată, antropologie, sociologia elitelor, 

sociologia cunoașterii, sociologia comunităților, sociologia familiei, sociologia religiilor, 

sociologia mentalităților, metodologie, dar și evaluarea programelor și serviciilor din domeniul 

social, educațional și de sănătate publică, practicile protecției copilului, parenting, îngrijire 

medicală, egalitatea de gen, sociologia juridică și sociologia organizării și dezvoltării comunitare. 

În cazul multor teze de doctorat, interdisciplinaritatea se constată în aplicarea instrumentelor și 

conceptelor teoretice la probleme sociale precum medierea culturală, comunicarea între comunități 

aflate în conflict, analiza fenomenelor religioase actuale, analiza fenomenelor media, actualizarea 

valorilor tradiționale în contextul provocărilor societății contemporane. 

 

3.5 Evoluția numărului de studenți doctoranzi 

 

Nr. 

doctoranzi 

înmatriculați 

anul I 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

TOTAL 

Filosofie 9 12 8 7 9 6 8 7 9 75 

https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-doctorala/PLAN_SD_2020-2021.pdf
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Sociologie 

 

9 11 13 18 16 13 16 17 13 126 

Științe 

politice 

5 4 7 0 9 4 6 5 11 51 

Științe ale 

comunicării 

2 2 2 0 3 3 3 2 1 18 

 

TOTAL 

25 29 30 25 37 26 33 31 34 270 

 

 

În domeniul Sociologieie, numărul doctoranzilor înmatriculați la data de 10.03.2021 (anii 1-3 și 

anii de grație) este de 74. 

 

 3.6 Evoluția numărului de doctori în ultimii 5 ani 

 

 

Nr. 

doctoranzi 

înmatriculați 

anul I 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

TOTAL 

Filosofie 

 

6 4 4 1 6 21 

Sociologie 

 

7 2 15 5 7 36 

Științe 

politice 

0 2 1 1 4 8 

Științe ale 

comunicării 

1 0 0 1 0 2 

 

TOTAL 

14 8 20 8 17 67 

 

 În ultimii 5 ani (2016-2020) au obținut titlul de doctor în Sociologie  36  absolvenți ai 

studiilor doctorale la SD-FSSP:  7 în anul 2016, 2 în anul 2017, 15  în anul 2018, 5  în anul 2019 

si 7 în anul 2020. 

 

 

 

3.7. Centre/laboratoare de cercetare 
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Conducătorii de doctorat din domeniul Sociologie sunt implicați în câteva centre de 

cercetare importante, care editează reviste de specialitate, organizează conferințe naționale și 

internaționale, colaborând cu Școala Doctorală la organizarea colocviilor și a conferințelor 

doctorale și în alte proiecte de cercetare. 

 

Centre de cercetare din facultate: 

Nr. crt. Denumirea Centrului de cercetare Domeniul Responsabili 

1. Centrul de Hermeneutică, Fenomenologie 

și Filosofie practică 

Filosofie Ștefan Afloroaei, George 

Bondor, Ioan Alexandru 

Tofan 

2. Seminarul de Logică discursivă, teoria 

argumentării și retorică 

Științe ale comunicării Constantin Sălăvăstru 

 

Reviste academice editate în Facultatea FSSP: 

Nr. Titlul revistei Redactor șef ISSN Indexare 

1 

Cultura. Revista Internațională de 

Filosofia Culturii și Axiologie  

Nicolae Râmbu 

Filosofie 

1584-1057 

2065-5002 

Arts & Humanities 

Citation Index, Celdes, 

CNPIEC, EBSCO 

Discover, ESSCI, 

ERIH PLUS, SCOPUS, 

Philosopher’s Index 

2 
Revista de Cercetare și Intervenție 

Socială  

Ștefan Cojocaru 

Sociologie 

1583-3410 

1584-5397 

Clarivate, SCOPUS, 

CEEOL, DOAJ, Index 

Copernicus 

3 
Argumentum. Caietele Seminarului de 

Logică Discursivă, Teoria Argumentării 

și Retorică 

Constantin 

Sălăvăstru 

Științe ale 

comunicării 

1583-2767 

2069-573X 

EBSCO, Index 

Copernicus, 

Ulrichsweb, 

Philosopher’s Index 

4 
Analele Științifice ale UAIC. Serie noua. 

Secțiunea de Sociologie și Asistență 

Socială 

Daniela Şoitu 

Sociologie 

2065-3131 

2066-8961 

EBSCO, PROQUEST, 

Ulrich, IBSS, CEEOL, 

Index Copernicus, 

SCIPIO 

5 

Hermeneia. Journal of Hermeneutics, Art 

Theory and Criticism 

Petru Bejan 

Filosofie 

1453-9047 

2069-8291 

ESCI (Clarivate), 

ERIH PLUS, DOAJ, 

EBSCO, PROQUEST, 

Index Copernicus 
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6 Analele științifice ale UAIC. Serie noua. 

Filosofie 

George Bondor 

Filosofie 

1221-8413 

2067-5437 
Neindexată 

7 

Analele Științifice ale UAIC. Secțiunea 

Științe ale Comunicării 

Ioan Alexandru 

Grădinaru 

Științe ale 

comunicării 

2065-2917 

2068-1143 
Index Copernicus 

8 
Analele științifice ale UAIC. Secțiunea 

Științe Politice 

Virgil Stoica 

Științe politice 

1842-3221 

2247-451X 

CEEOL, Index 

Copernicus, SCIPIO, 

EBSCO 

9 

Meta: Research in Hermeneutics, 

Phenomenology, and Practical 

Philosophy  

Ştefan Afloroaei, 

Corneliu Bîlbă, 

George Bondor 

Filosofie 

2067-3655 

ESCI (Clarivate), 

ERIH Plus, SCOPUS, 

DOAJ, EBSCO, 

Ulrichsweb, Index 

Copernicus 

10 
Agathos: An International Review of the 

Humanities and Social Sciences 

Carmen Cozma 

Filosofie 

2069-1025 

2248-3446 

ESCI (Clarivate), 

EBSCO; ProQuest; 

ERIH Plus, DOAJ 

11 

Revista de Economie Socială 
Daniela Şoitu 

Sociologie 

2248-0560 

2248-3667 

Proquest, Ulrich, 

Ebsco, CEEOL, 

IndexCopernicus, 

DOAJ, SCIPIO 

 

3.8. Principalele realizări științifice 

 

  Număr publicații relevante (articole ISI, articole BDI, cărți): 

 

Nr. crt. Conducător de doctorat Număr publicații 

ISI 

Număr total 

publicații BDI 

Cărți 

1 Prof. dr. Doina Balahur 1 4 3 

2 Prof. dr. Daniela Cojocaru 29 38 2 

3 Prof. dr. Ștefan Cojocaru 28 44 5 

4 Prof. dr. Cristina Gavriluță 17 41 6 

5 Prof. dr. Nicu Gavriluță 8 13 15 

6 Prof. dr. Mihai Dinu Gheorghiu 3 6 9 

7 Prof. dr. Dumitru Stan 4 27 4 
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Conducătorii de doctorat din domeniul Sociologie au vizibilitate internațională în ultimii 

cinci ani. Ei au calitatea de editori principali sau membri în comitetele științifice ale publicațiilor 

și conferințelor internaționale: 

 

Prof. dr. Doina Balahur Reviewer The International Journal of transnational Justice (Oxford 

University Press) 

Prof. dr. Daniela Cojocaru Editor Revista de Cercetare și Intervenție Socială, Web of Science 

Prof. dr. Ștefan Cojocaru Editor Revista de Cercetare și Intervenție Socială, Web of Science 

Prof. dr. Cristina Gavriluță Redactor Caiete sociologice, Revistă a Institutului Social Român   

Prof. dr. Nicu Gavriluță Membru Advisory Board Sociologie românească 

Prof. dr. Mihai Dinu Gheorghiu Redactor şef al revistei Psihologia Socială (ed. Polirom) 

Prof. dr. Dumitru Stan Editor Analele Științifice ale UAIC. Sociologie și Asistență Socială  

 

3.9. Alte informații 

 

Cei 7 conducători de doctorat din domeniul SOCIOLOGIE coordonează teze de doctorat 

în următoarele specializări: istoria sociologiei și sociologie comparată, antropologie, sociologia 

elitelor, sociologia cunoașterii, sociologia comunităților, sociologia familiei, sociologia religiilor, 

sociologia mentalităților, metodologie, dar și evaluarea programelor și serviciilor din domeniul 

social, educațional și de sănătate publică, practicile protecției copilului, parenting, îngrijire 

medicală, egalitatea de gen, sociologia juridică și sociologia organizării și dezvoltării comunitare. 

Conducătorii de doctorat sunt specialiști recunoscuți în domeniu, cu numeroase realizări științifice 

(articole ISI, cărți de specialitate în edituri recunoscute în plan național și internațional, proiecte 

de cercetare, conferințe internaționale etc.). Mulți dintre ei conduc reviste academice excelent 

cotate de bazele de date internaționale (1 revistă Web of Science, 5 reviste BDI). Conducătorii de 

doctorat sunt implicați în societăți academice importante și în proiecte de cercetare naționale și 

internaționale. 

Tematica orientativă a conducătorilor de doctorat din domeniul SOCIOLOGIE:  

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/domenii-si-

specializari/sociologie 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/domenii-si-specializari/sociologie
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/domenii-si-specializari/sociologie
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4. 5. FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE ASIGURARE INTERNĂ A CALITĂȚII LA 

NIVELUL ȘCOLII DOCTORALE 

 

4.1. Obiectivele și structura generală a sistemului de asigurare internă a calității 

La nivel de facultăți s-au organizat și funcționează Subcomisiile pentru managementul calității, în 

concordanță cu prevederile Legii Educației Naționale și ale Legii nr 87/2006 pentru aprobarea 

OUG nr 75/2005 și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru 

managementul calității din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași ( 

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2021/01/ROF-CMC_aprobat-10.12.2020.pdf  ). În 

cursul anului 2017, componența Subcomisiilor a fost actualizată. Subcomisiile coordonează și 

monitorizează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității procesului 

educațional.   

Obiective și competențe ale Subcomisiilor pentru managementul calității:    

• să dezvolte cultura calității, în acord cu viziunea, misiunea și politica Universității „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași și în concordanță cu dinamica națională, europeană și internațională în 

domeniu;  

• să inițieze și să implementeze proiecte de dezvoltare a calității la nivelul comunității academice 

și să stabilească măsuri pentru consolidarea acesteia, în concordanță cu bunele practici europene;  

• să stabilească criterii standard de performanță în educație și cercetare;  

• să inițieze analize și evaluări pe baza criteriilor de calitate la nivel de facultate;  

• să asigure feedback din partea studenților și angajatorilor;  

• să stimuleze realizarea de lucrări științifice consacrate managementului calității și să susțină 

publicarea lor.  

Activitățile de execuție în domeniul managementului calității sunt efectuate de membrii 

Biroului Managementul Calității, sub coordonarea Comisiei pentru managementul calității. 

Subcomisiile pentru managementul calității se subordonează Comisiei pentru managementul 

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2021/01/ROF-CMC_aprobat-10.12.2020.pdf
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calității. Membrii Comisiei, membrii Subcomisiilor și membrii Departamentului de asigurare a 

calității se întrunesc trimestrial sau de câte ori este necesar. 

 

4.2. Politicile de asigurare a calității 

 

Politicile de asigurare a calității sunt dezvoltate în urma documentării privitoare la 

legislația în vigoare, precum și la bunele practici ale studiilor și cercetărilor doctorale din mediul 

internațional, precum și la valorile și principiile asumate prin Cartă, metodologiile și regulamentele 

interne ale UAIC. Procedurile importante care corespund acestor politici sunt cuprinse în 

Regulamentul Școlii Doctorale FSSP sau în metodologii, strategii și hotărâri specifice ale SD. 

 

4.3. Participarea părților interesate în procesul de asigurare a calității  

 

Studenţii doctoranzi participă la procesul de asigurare a calităţii prin reprezentanții în CSD şi prin 

feedback-ul periodic pe care îl oferă în legătură cu activitatea din şcoala doctorală. Sunt supuse 

evaluării și serviciile oferite de SD, inclusiv Secretariatul. În urma procesului de feedback se 

elaborează, de către CSD, un plan de măsuri. 

 

4.4. Sistemul de asigurare a calității și managementul universitar 

 

Consiliul Școlii Doctorale propune facultăţii strategii privind gestionarea resurselor disponibile 

(Metodologia de alocare a fondurilor destinate cercetărilor doctorale), lărgirea sau restrângerea 

şcolii doctorale, aprobarea planului de învățământ și a statelor de funcții, decide cu privire la 

oportunitatea implicării în proiecte de cercetare şi de dezvoltare instituţională la nivel IOSUD 

(responsabil: CSD, conducerea executivă și administrativă a Facultății).  

 

4.5. Transparența și accesul la informații 

 

Principiul transparenței: Orice persoană implicată în activitatea şcolii doctorale poate participa 

ca invitată la şedinţele Consiliului Școlii Doctorale, după ce îşi exprimă anterior dorinţa în acest 

sens. În acelaşi timp, reprezentanţi ai mediului socio-economic şi cultural sunt solicitaţi să ofere 
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feed-back cu privire adecvarea ofertei academice la cerinţele pieţii muncii şi la noile direcţii socio-

culturale. Conform principiului transparenţei, Regulamentul Școlii Doctorale prevede publicarea 

pe site a raportului de autoevaluare, a informaţiilor relevante, iar extrasele din procesele verbale 

sunt distribuite membrilor SD. 

4.6. Eficiența procedurilor și structurilor de asigurare internă a calității 

 

Procedurile de asigurare a calităţii amintite anterior sunt supuse periodic evaluării Consiliului 

Școlii Doctorale şi sunt ameliorate prin dezbatere şi prin sugestiile venite din partea părţilor 

implicate (facultate, studenţi, membri ai mediului socio-economic). Există un mecanism de 

validare prin vot la nivelul CSD. În cazul în care Regulamentul SD se cere a fi modificat în mod 

radical, este convocată adunarea generală a conducătorilor de doctorat. 

4.7. Sistemul de asigurare internă a calității – instrument pentru îmbunătățirea educației și 

altor activități 

 

Rapoartele anuale, feedback-ul studenţilor, sugestiile venite din partea actorilor implicaţi stau la 

baza bunelor practici în domeniu, după modelul procedural amintit mai sus. 

 

4.8. Monitorizarea, evaluarea și dezvoltarea continuă a sistemului de asigurare internă a 

calității 

 

Prin întâlnirile periodice ale Consiliului Școlii Doctorale, sistemul de asigurare a calităţii este 

supus unui control continuu şi se asigură adecvarea lui la problemele specifice care apar. 
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3. AUTOEVALUAREA ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR, STANDARDELOR ȘI 

INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ  

5.1. (A) CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ  

5.1.1. Implementarea mecanismelor de funcționare eficientă a 

studiilor de doctorat în cadrul domeniului de doctorat 

SOCIOLOGIE 

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

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

implementat mecanismele de funcționare eficientă prevăzute în legislația specifică privind 

organizarea studiilor de doctorat. 

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

respectiv al școlii doctorale, având ca perioadă de referință ultimii 5/6 ani: 

(a) Noul Regulament Instituțional de Organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat 

a fost elaborat și adoptat în anul 2017 ( https://www.uaic.ro/wp-

content/uploads/2019/07/Regulamentul-de-organizare-%c8%99i-fu_nc%c8%9bionare-a-

studiilor-universita_re-de-doctorat-2017.pdf ), fiind supus din nou aprobării Senatului UAIC în 

anul 2018 (Hotărârea nr. 7 din 28.06.2018) (  https://www.uaic.ro/wp-

content/uploads/2019/07/Regulamentul-de-organizare-%c8%99i-fu_nc%c8%9bionare-a-

studiilor-universita_re-de-doctorat-2018.pdf  ). Acesta este valabil pentru studenții-doctoranzi 

înmatriculați începând cu 1 octombrie 2017. Pentru studenții-doctoranzi înmatriculați între 1 

octombrie 2013 și anul 2017 este valabil vechiul Regulament Instituțional de Organizare și 

funcționare a studiilor universitare de doctorat, elaborat și aprobat în anul 2013 

(https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/07/Regulamentul-de-organizare-%c8%99i-

fu_nc%c8%9bionare-a-studiilor-universita_re-de-doctorat-2013.pdf ), apoi reaprobat fără 

modificări în anii 2014, 2015 și 2016.  

La nivelul Școlii Doctorale FSSP, noul Regulament a fost elaborat și adoptat în anul 2017 

(prin Hotărârea Adunării Generale a conducătorilor de doctorat nr. 1 din 13.12.2017), acesta fiind 

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/07/Regulamentul-de-organizare-%c8%99i-fu_nc%c8%9bionare-a-studiilor-universita_re-de-doctorat-2017.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/07/Regulamentul-de-organizare-%c8%99i-fu_nc%c8%9bionare-a-studiilor-universita_re-de-doctorat-2017.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/07/Regulamentul-de-organizare-%c8%99i-fu_nc%c8%9bionare-a-studiilor-universita_re-de-doctorat-2017.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/07/Regulamentul-de-organizare-%c8%99i-fu_nc%c8%9bionare-a-studiilor-universita_re-de-doctorat-2018.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/07/Regulamentul-de-organizare-%c8%99i-fu_nc%c8%9bionare-a-studiilor-universita_re-de-doctorat-2018.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/07/Regulamentul-de-organizare-%c8%99i-fu_nc%c8%9bionare-a-studiilor-universita_re-de-doctorat-2018.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/07/Regulamentul-de-organizare-%c8%99i-fu_nc%c8%9bionare-a-studiilor-universita_re-de-doctorat-2013.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/07/Regulamentul-de-organizare-%c8%99i-fu_nc%c8%9bionare-a-studiilor-universita_re-de-doctorat-2013.pdf
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aprobat de CSUD la data de 07.03.2018. El este valabil pentru studenții-doctoranzi înmatriculați 

începând cu 01.10.2018.  Pentru studenții-doctoranzi înmatriculați între 2013 și 2017 este valabil 

vechiul Regulament al Școlii Doctorale.  

 Noul Regulament al Școlii Doctorale reglementează condițiile de afiliere la SD, înființarea 

de noi domenii în SD, drepturile și obligațiile conducătorilor de doctorat și ale studenților-

doctoranzi, alcătuirea și aprobarea planului de învățământ și a statelor de funcții ale SD, structura 

programelor de pregătire și cercetare doctorală, situațiile de exmatriculare a doctoranzilor, 

procedura de combatere a fraudei intelectuale, procedura de organizare a susținerii tezelor de 

doctorat, alte măsuri de etică și integritate academică etc. 

 

(b) Alegerile la nivelul CSUD se desfășoară conform Metodologiei de organizare a alegerilor și 

desemnare a membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) de la IOSUD – 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, adoptată prin Hotărârea Senatului UAIC nr. 3 din 

28.04.2016. Pentru alegerea membrilor CSUD din anul 2016, Calendarul alegerilor (Nr. UAIC 

6895/22.04.2016) a fost aprobat de Senatul UAIC în data de 28.04.2016. 

  

 La nivelul Școlii Doctorale FSSP, alegerile membrilor CSD s-au desfășurat în anul 2017 pentru 

mandatul 2017-2022, după următoarele etape:  

- CSUD a transmis către Școlile Doctorale Structura Consiliilor școlilor doctorale de la 

IOSUD-UAIC pentru mandatul 2017-2022 (https://www.chem.uaic.ro/files/File/2016-

2017/doctorat/alegeri-csd-iun-iul-2017/structura-consiliilor-scolii-doctorale-2017-

2022.pdf ) și  

- Calendarul alegerilor Consiliilor şcolilor doctorale din cadrul IOSUD-UAIC pentru 

mandatul 2017-2022 (https://www.chem.uaic.ro/files/File/2016-

2017/doctorat/alegeri-csd-iun-iul-2017/hotarare-senat--aprobare-calendar-alegeri-

csd.pdf );  

- Adunarea Generală a conducătorilor de doctorat din SD-FSSP s-a întrunit pentru a 

alege noii membri ai CSD, conform Procesului verbal din 22 iunie 2017 al Adunării 

https://www.chem.uaic.ro/files/File/2016-2017/doctorat/alegeri-csd-iun-iul-2017/structura-consiliilor-scolii-doctorale-2017-2022.pdf
https://www.chem.uaic.ro/files/File/2016-2017/doctorat/alegeri-csd-iun-iul-2017/structura-consiliilor-scolii-doctorale-2017-2022.pdf
https://www.chem.uaic.ro/files/File/2016-2017/doctorat/alegeri-csd-iun-iul-2017/structura-consiliilor-scolii-doctorale-2017-2022.pdf
https://www.chem.uaic.ro/files/File/2016-2017/doctorat/alegeri-csd-iun-iul-2017/hotarare-senat--aprobare-calendar-alegeri-csd.pdf
https://www.chem.uaic.ro/files/File/2016-2017/doctorat/alegeri-csd-iun-iul-2017/hotarare-senat--aprobare-calendar-alegeri-csd.pdf
https://www.chem.uaic.ro/files/File/2016-2017/doctorat/alegeri-csd-iun-iul-2017/hotarare-senat--aprobare-calendar-alegeri-csd.pdf
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Generale a conducătorilor de doctorat din Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-

Politice .  

- Propunerile pentru funcția de director al SD-FSSP au fost făcute în Adunarea generală 

a conducătorilor de doctorat și au fost transmise către CSUD prin adresa nr. 

2601/23.06.2017 .  

- Rezultatele au fost confirmate de către CSUD, care a transmis componența Consiliilor 

Școlilor Doctorale și lista directorilor acestora .  

- În urma vacantării în CSD a două locuri pentru conducătorii de doctorat și a unui loc 

pentru studenții-doctoranzi, au fost declanșate alegeri în anul 2018. A fost convocată 

Adunarea Generală a Conducătorilor de doctorat din SD-FSSP, cu nr. 1/25.10.2018.  

- Rezultatul este consemnat în Procesul verbal al ședinței Adunării generale, din 

2.11.2018.  

 

(c) 2016: 

- Concursul pentru funcția de director CSUD pentru mandatul 2016-2020 s-a desfășurat conform 

Metodologiei de desfășurare a concursului pentru funcția de director CSUD din IOSUD – UAIC, 

aprobată la 28.04.2016 (https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2016/05/metodologia-alegere-

dir.-CSUD.pdf ) .  

- Anunțul concursului pentru postul de director CSUD a avut nr. 7507/10.05.2016. 

- Comisia de concurs a fost numită prin decizia nr. 1/14.07.2016 a Rectorului UAIC. 

- Comisia de contestații a fost numită prin decizia nr. 772/15.07.2016 a Rectorului UAIC. 

- Rezultatul a fost validat da CSUD. 

 

 

(d) Pentru organizarea și desfășurarea studiilor de doctorat au fost adoptate mai multe metodologii 

în acord cu legislația în vigoare și cu principiile din Carta UAIC.  

- Admiterea la doctorat se desfășoară conform Metodologiei specifice, aprobată anual (2014, 

2015, 2016, 2017, 2018). La urmatorul link se găsește Metodologia pentru anul 2018-2019, 

aprobată de Senatul UAIC prin Hotărârea nr. 5/25.01.2018: 

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2016/05/metodologia-alegere-dir.-CSUD.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2016/05/metodologia-alegere-dir.-CSUD.pdf
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https://www.chem.uaic.ro/files/File/2018-2019/doctorat/metodologie-admitere-doctorat-

2018.pdf . 

- În acord cu Metodologia de la nivelul IOSUD și cu Regulamentul SD-FSSP, admiterea în Școala 

Doctorală FSSP are loc pe domenii de doctorat, în funcție de numărul de locuri distribuite Școlii 

Doctorale de către CSUD și de numărul de locuri vacantate de conducătorii de doctorat. Admiterea 

cuprinde o probă scrisă (subiect sau subiecte unice pe domeniu) și o probă de interviu, constând 

în prezentarea proiectului doctoral. Comisia de admitere este unică pe domeniu, din ea făcând parte 

și conducătorii de doctorat pentru candidații proprii. Directorul SD este președintele comisiilor de 

admitere. Principalele informații despre admiterea din SD-FSSP se găsesc la urmatorul link: 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/admitere-scoala-doctorala . 

- Finalizarea studiilor de doctorat are loc printr-o metodologie inclusă în Regulamentul IOSUD, 

capitolul III – Desfășurarea studiilor universitate de doctorat și în Regulamentul SD-FSSP. Sinteza 

pașilor care trebuie urmati pentru sustinerea publica a tezei de doctorat și lista documentelor necesare 

pentru dosarul de confirmare a titlului ştiinţific de doctor sunt publicate și pe site-ul SD-FSSP 

(https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/sustineri-teze#sintetizare-pasi-ce-trebuie-urmati-

pentru-sustinerea-publica-a-tezei-de-doctorat și https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-

doctorala/documente).  

 

(e) Calitatea de conducător de doctorat obținută în străinătate este recunoscută la UAIC, conform 

Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, 

respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de 

conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, 

adoptată prin Ordinul Ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5921/06.12.2016:  

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2014/02/metodologie-privind-recunoasterea-calitatii-de-

conducator-de-doctorat.pdf . 

- La nivelul Școlii Doctorale, mecanismele de recunoaștere a calității de conducător de doctorat 

sunt cuprinse în Regulamentul SD: 

https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-doctorala/Regulament_SDdeFilosofie.pdf . 

https://www.chem.uaic.ro/files/File/2018-2019/doctorat/metodologie-admitere-doctorat-2018.pdf
https://www.chem.uaic.ro/files/File/2018-2019/doctorat/metodologie-admitere-doctorat-2018.pdf
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/admitere-scoala-doctorala
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/sustineri-teze#sintetizare-pasi-ce-trebuie-urmati-pentru-sustinerea-publica-a-tezei-de-doctorat
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/sustineri-teze#sintetizare-pasi-ce-trebuie-urmati-pentru-sustinerea-publica-a-tezei-de-doctorat
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/documente
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/documente
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2014/02/metodologie-privind-recunoasterea-calitatii-de-conducator-de-doctorat.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2014/02/metodologie-privind-recunoasterea-calitatii-de-conducator-de-doctorat.pdf
https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-doctorala/Regulament_SDdeFilosofie.pdf
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Doctoratul obținut în alte state poate fi echivalat conform Metodologiei privind 

recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, 

obținute în străinătate, adoptată prin Ordinul Ministrului educației naționale și cercetării științifice 

nr. 5923/06.12.2016. 

 

(f) IOSUD – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași dispune de structuri de conducere 

funcționale, conform legislației în vigoare, structuri anunțate pe site-ul oficial UAIC.  

- Conducerea este asigurată de Senatul universitar și de Consiliul de administrație. 

- Senatul funcționează conform Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului universitar:  

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/12/Regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-

Senatului-universitar_revizuit-octombrie-2019.pdf . 

- Consiliul de Administrație funcționează conform Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului de administrație:  

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/10/ROF-UAIC-final.pdf . 

- Conducerea IOSUD este realizată de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat: 

https://www.uaic.ro/organizare/consiliul-studiilor-de-doctorat/ . 

 

Regularitatea convocării ședințelor 

- Regularitatea convocării ședințelor Senatului universitar este descrisă în Regulamentul de 

organizare și funcționare a Senatului universitar, art. 8, alin.6. Ședințele ordinare au loc lunar, iar cele 

extraordinare ori de câte ori este nevoie.  

- Regularitatea convocării ședințelor Consiliului de administrație este descrisă în Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului de administrație, cap. II, art. 4. 

- Regularitatea convocării ședințelor BECA este descrisă în Procedura operațională BECA, pct. 8.1.2. 

(a se vedea mai sus). 

- Regularitatea convocării ședințelor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat este descrisă în 

Codul studiilor universitare de doctorat (HG 681/2011), art. 9, alin. 13: „CSUD se întrunește ori de 

câte ori este nevoie, la cererea directorului CSUD sau a cel puțin unei treimi din totalul membrilor săi.”  

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/12/Regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-Senatului-universitar_revizuit-octombrie-2019.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/12/Regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-Senatului-universitar_revizuit-octombrie-2019.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/10/ROF-UAIC-final.pdf
https://www.uaic.ro/organizare/consiliul-studiilor-de-doctorat/
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- Conform noului Regulament al Școlii Doctorale, ședințele Consiliului Școlii Doctorale se desfășoară 

lunar și ori de câte ori este nevoie, la cererea directorului SD sau a cel puțin o treime din numărul 

membrilor CSD (art. 4, pct. 1). În anii anteriori adoptării noului Regulament al SD, ședințele erau 

convocate conform legislației în vigoare, de cel puțin 3 ori pe an, conform art. 14, pct. 10 din Codul 

studiilor universitare de doctorat (HG 681/2011).     

Consiliul Școlii Doctorale are în prezent următoarea componență: 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/organization/consiliul-scolii-doctorale 

 

(g) - În urma admiterii la studiile universitare de doctorat, pentru candidații declarați admiși 

conducerea instituției eliberează deciziile de înmatriculare. În baza acestora este completat și 

semnat Contractul de Studii Universitare de Doctorat: 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/documente . 

- Începând cu anul 2018, conform legislației în vigoare, se întocmește și Actul adițional privitor la 

îndeplinirea standardelor minimale în vederea acordării titlului de doctor: 

 https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/documente . 

- Pentru studenții-doctoranzi aflați în ani de grație se întocmește Contractul de studii universitare de 

doctorat pentru perioada de grație: 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/documente . 

- Pentru studenții-doctoranzi cărora li se aprobă întreruperea studiilor universitare de doctorat se 

completează și semnează Actul adițional privind întreruperea studiilor universitare de doctorat: 

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2014/02/A-2_1-act-aditional-intrerupere.pdf . 

- Pentru studenții-doctoranzi cărora li se aprobă prelungirea studiilor universitare de doctorat se 

întocmește Actul adițional de prelungire a studiilor universitare de doctorat: 

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2014/02/A-2_2-act-aditional-prelungire.pdf . 

 

 

 

 

 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/organization/consiliul-scolii-doctorale
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/documente
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/documente
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/documente
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2014/02/A-2_1-act-aditional-intrerupere.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2014/02/A-2_2-act-aditional-prelungire.pdf
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Regulamentul școlii doctorale include criterii, proceduri și standarde obligatorii pentru 

aspectele specificate la art. 17 alin. (5) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

 

(a) modalitățile în care se realizează afilierea sau dezafilierea de la Școala Doctorală: 

Regulamentul SD: art. 11, art. 12 

(b) modul de realizare a PPUA: 

Regulamentul SD: art. 20 

(c) modalitățile de schimbare a conducătorului de doctorat: 

Regulamentul SD: art. 25 

(d) cazurile și procedurile pentru întreruperea studiilor doctorale: 

Regulamentul SD: art. 19 

(e) aspectele privind respectarea standardelor de etică a cercetării și sancțiunile pentru 

încălcarea lor: 

Regulamentul SD: art. 26, 27, 29, 30 

(f) etapele susținerii publice a tezei de doctorat: 

Regulamentul SD: art. 29 

(f) asigurarea accesului la resursele necesare cercetării: 

Regulamentul SD: art. 23 

(g) obligațiile de frecvență ale studenților-doctoranzi: 

Regulamentul SD: art. 22 

Regulamentul Şcolii Doctorale este accesibil la următorul link: 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/documente  

 

 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/documente
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5.1.2. Resurse logistice 

 

 

Standard ARACIS A.1.2. IOSUD dispune de resursele logistice necesare pentru îndeplinirea 

misiunii studiilor de doctorat. 

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

studenților doctoranzi și a parcursului lor academic 

Indicator 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. 

 

Evidența studenților doctoranzi și a parcursului lor academic este realizată prin platforma eSIMS, 

rezultată în urma implementării proiectului Sistem informatic integrat privind managementul 

activităților profesionale ale studenților în contextul transformărilor generate de procesul 

Bologna, finanțat de Ministerul Educației și Cercetării: https://simsweb.uaic.ro/eSIMS/  . Aceasta 

a fost completată și îmbunătățită permanent până în prezent de către specialiștii anagajați în cadrul 

Departamentului de Statistică și Informatizare al IOSUD-UAIC, pentru a răspunde cât mai bine 

nevoilor instituției de învățământ superior. 

Conform Protocolului de finalizare a proiectului, sistemul informatic poate fi folosit de două 

categorii de utilizatori: utilizatori ocazionali (studenți și profesori), care au acces la date cu caracter 

individual și folosesc sistemul atunci când au nevoie de informații,  și utilizatori „profesioniști”, 

care folosesc aplicația zi de zi, pentru a desfășura activități de gestiune a studenților (secretariat, 

baze de date, conducerea facultăților și cea a universității etc.). 

IOSUD-UAIC s-a implicat activ în implementarea Registrului Matricol Unic la nivelul întregii 

țări, promovând și finalizând cu succes două proiecte finanțate de CNFIS prin Fondul de 

Dezvoltare Instituțională destinate actualizării bazei de date și asigurarea compatibilității acesteia 

cu structura și constrângerile legate de Registrul Matricol Unic: 

 proiect FDI cu titlul Asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor şi implementarea 

Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România în cadrul Universităţii 

https://simsweb.uaic.ro/eSIMS/
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„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cod proiect: CNFIS-FDI-2016-0021, 2016, director de 

proiect: prof.univ.dr. Liviu-George MAHA; 

 proiect FDI cu titlul Asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor şi implementarea 

Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România în cadrul Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cod proiect: CNFIS-FDI-2017-0084, 2017, director de 

proiect: prof.univ.dr. Liviu-George MAHA. 

Pe această platformă studenții doctoranzi își pot crea un cont pentru a-și verifica notele și situația 

taxelor. 

Documentele privitoare la platforma eSIMS sunt următoarele: 

- Contract finanțare proiect 

- Indicatori de monitorizare și evaluare 

- Protocol finalizare proiect 

- Manual de utilizare eSIMS 

- Dosar de analiză preliminară – etapa I 

- Dosar cu specificațiile sistemului eSIMS – etapa II (Proiectarea obiectuală UML a 

sistemului) 

- Dosar analiză eSIMS – etapa III (Proiectarea, dezvoltarea și implementarea modulului 

privind managementul studenților) 

- Dosar analiză eSIMS – etapa IV (Proiectarea, dezvoltarea și implementarea modulului 

privind situația taxelor) 

- Dosar analiză eSIMS – etapa V (Proiectarea, dezvoltarea și implementarea aplicației 

Web și diseminarea rezultatelor)  

- Solicitare din partea Departamentului Informatizare și Statistică – desemnare persoane 

din cadrul fiecărei facultăți pentru participarea la testarea funcționalității aplicației. 

 

Începând din anul 2006, în cadrul IOSUD-UAIC, a fost utilizat modulul special destinat 

acestei funcționalități din cadrul platformei de e-learning Blackboard – SafeAssign, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași fiind printre primele instituții de învățământ superior din România 
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care au investit în această direcție și singura universitate publică care a achiziționat această 

platformă de e-learning.  

Licențele de utilizare a acestei aplicații au fost prelungite în fiecare an, prin contracte 

succesive de achiziție, pentru ca în anul 2018, odată cu decizia adoptării unei alte soluții tehnice 

bazate pe Moodle pentru asigurarea platformei de e-learning pentru formele de învățământ la 

distanță și cu frecvență redusă, să fie achiziționată aplicația Turnitin. Astfel, este asigurat accesul 

tuturor cadrelor didactice din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, deci și al 

conducătorilor de doctorat, precum și posibilitatea doctoranzilor de a utiliza un program informatic 

pentru verificarea procentului de similitudine în tezele de doctorat. Rapoartele de cercetare sau 

alte lucrări ale doctoranzilor pot fi supuse verificării procentului de similitudine prin intermediul 

conducătorilor de doctorat, care au create conturi pe platforma Turnitin. 

Utilizarea sistemelor informatice are loc în baza următoarelor contracte : 

- Contract Ballistic Cell pentru programul Blackboard (2016) 

- Cerere utilizare Blackboard- SafeAssign (aprobată) (2016) 

- Contract Ballistic Cell pentru programul Blackboard (2017) 

- Contract TURNITIN (2018): https://www.uaic.ro/wp-

content/uploads/2018/10/Sol-oferta-Software-Turnitin.pdf . 

- Contract TURNITIN (2019): https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/10/Sol-

of-serv-licentiere-software-Turnitin-22.10.2019.pdf . 

- Contract TURNITIN (2020): https://www.uaic.ro/wp-

content/uploads/2020/10/Solicitare-oferta-Turnitin.pdf . 

În vederea respectării standardelor de etică și integritate academică, procentul de 

similitudine este verificat pentru toate tezele de doctorat printr-un sistem informatic recunoscut de 

CNATDCU. Procedura de verificare este prevăzută în Ghidul de redactare a tezei de doctorat, 

constituit ca Anexă la Regulamentul Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Filosofie și Științe 

Social-Politice ( https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/documente ) . 

 

 

 

 

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2018/10/Sol-oferta-Software-Turnitin.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2018/10/Sol-oferta-Software-Turnitin.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/10/Sol-of-serv-licentiere-software-Turnitin-22.10.2019.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/10/Sol-of-serv-licentiere-software-Turnitin-22.10.2019.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/10/Solicitare-oferta-Turnitin.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/10/Solicitare-oferta-Turnitin.pdf
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/documente
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Standard ARACIS A.1.3. IOSUD se asigură că resursele financiare sunt utilizate în mod optim, 

iar veniturile obținute din studiile doctorale sunt completate prin finanțare suplimentară față de cea 

oferită de Guvern. 

Indicator A.1.3.1. Existența a cel puțin unui grant de cercetare sau de dezvoltare 

instituțională/resurse umane în implementare la momentul depunerii dosarului de autoevaluare per 

domeniu de studii doctorale sau existența a cel puțin 2 granturi de cercetare sau de dezvoltare 

instituțională/resurse umane per domeniu de studii doctorale obținute de conducătorii de doctorat 

din domeniul evaluat în ultimii 5 ani 

Indicator *A.1.3.2. Proporția studenților doctoranzi existenți în momentul evaluării care 

beneficiază pentru minimum șase luni și de alte surse de finanțare decât finanțarea 

guvernamentală, prin burse acordate de persoane fizice sau juridice sau sunt susținuți financiar 

prin granturi de cercetare sau de dezvoltare instituțională/resurse umane, nu este mai mică de 20%. 

Pentru numarul de burse MEC/numar burse UAIC/numar burse grant instituțional per domeniu și 

ani universitari a se vedea:  

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/autoevaluare/doctoranzi 

 

Indicator *A.1.3.3. Cel puțin 10% din totalul sumelor aferente granturilor doctorale obținute de 

universitate prin contract instituțional și taxelor de școlarizare încasate de la studenții doctoranzi 

de la forma de învățământ cu taxă se utilizează pentru a deconta cheltuielile de formare 

profesională ale doctoranzilor (participarea la conferințe, școli de vară, cursuri, stagii în străinătate, 

publicare de articole de specialitate sau alte forme specifice de diseminare etc.). 

 

 

Școala Doctorală a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice are acorduri de 

colaborare încheiate cu instituții internaționale de cercetare: Institut Eric Weil de  l’Université 

Lille, Franța, rețele internaționale de cercetare: OFFRES (Organisation francophone pour la 

formation et la recherche européennes en sciences humaines), institute internaționale de 

cultură, educație și cercetare (Institut Français Iasi), instituții de cercetare și biblioteci de 

importanță națională: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi, organizații 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/autoevaluare/doctoranzi
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neguvernamentale care desfășoară activități de cercetare: Asociația HoltIS. Toate aceste acorduri 

de colaborare vizează diseminarea de cunoștințe în domeniul științelor sociale și umaniste, 

dezvoltarea cercetării științifice, presupun desfășurarea de proiecte și evenimente comune între 

membrii instituțiilor, precum și exploatarea în comun a infrastructurii de cercetare disponibile. La 

acestea se adaugă acordurile de colaborare încheiate în cadrul unor contracte de cercetare. 

 

Link: https://www.uaic.ro/international/acorduri-bilaterale-inter-institutionale/  

 

Situația mobilității doctoranzilor (2015-2020) 

Nr. 

crt. 

Nume, prenume 

doctorand 

Domeniul de 

doctorat 
Mobilitatea de care a beneficiat și perioada 

1 

STOIA A.I. 

RUXANDRA-

MARIA 

Filosofie 
Stagiu de studiu -2015-2016, Sem.2, “Albert 

Ludwig” Freiburg Universitat, Germania 

2 
ŢUŢUIANU C. 

IULIA 
Filosofie 

Stagiu de studiu -2015-2016, Sem.2, 

Universite Sorbonne Nouvelle Paris 3, Franţa 

3 
ZAIŢEV  S. 

EUGENIA 
Filosofie 

Stagiu de studiu -2015-2016, Sem.2, “Albert 

Ludwig” Freiburg Universitat, Germania 

4 

DIACONESCU C. 

ROXANA căs. 

ROMANICĂ 

Ştiinţe Politice 

Stagiu de practică -2016-2017, Sem.2 

09.05.2017-24.07.2017 

WATAN Organisation, Turcia 

5 

ASĂVOAIE C. 

CRISTIANA-

MARIA 

Filosofie 

Stagiu de studiu -2016-2017, Sem.2 

15.05.2017-22.08.2017 

“Albert Ludwig” Freiburg Universitat, 

Germania 

6 

CHIHAIA  I.C.  

MIHAI 

SEBASTIAN 

Ştiinţe Politice 

Stagiu de studiu -2016-2017, Sem.2 

15.05.2017-22.08.2017 

Tel Aviv University, Israel 

7 

CHIHAIA  I.C.  

MIHAI 

SEBASTIAN 

Ştiinţe Politice 
Stagiu de practică -2017-2018, Sem.2 

16.04.2018-15.10.2018 

https://www.uaic.ro/international/acorduri-bilaterale-inter-institutionale/


 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE: 

FILOSOFIE, SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE, COMUNICARE  39 

 

 

 

 
 

The German Marshall Fund of the United 

States, Brussels, Belgia  

8 
BURSUC  V. 

IOAN-CIPRIAN 
Filosofie 

Stagiu de studiu -2017-2018, Sem.2 

03.04.2018-28.09.2018 

“Albert Ludwig” Freiburg Universitat, 

Germania 

9 
VIERU C.V. 

MĂLIN TUDOR 
Ştiinţe Politice 

Stagiu de studiu -2017-2018, Sem.2 

06.04.2018-04.10.2018 

“Albert Ludwig” Freiburg Universitat, 

Germania 

10 

TINCU D. 

DUMITRU-

DANIEL 

Filosofie 

Stagiu de studiu -2017-2018, Sem.2 

02.05.2018-28.09.2018 

Universite Sorbonne Nouvelle Paris 3, Franţa 

11 

TĂTĂRĂU  G. 

IULIANA-

LĂCRĂMIOARA 

căs. TINCU 

Ştiinţe Politice 

Stagiu de studiu -2017-2018, Sem.2 

02.05.2018-28.09.2018 

Universite Sorbonne Nouvelle Paris 3, Franţa 

12 

RUSU  V. 

TUDOREL 

CONSTANTIN 

Ştiinţe ale 

Comunicării 

Stagiu de studiu -2017-2018, Sem.2 

06.02.2018-29.05.2018 

Universita Degli Studi di Salerno, Italia 

13 

GOLOGOŢ I. 

CORINA căs. 

GIURGIA 

Filosofie 

Stagiu de studiu -2017-2018, Sem.2 

01.03.2018-30.05.2018 

Universita Degli Studi di Salerno, Italia 

14 
ROMILA V. 

MARIUS -ERNEST 
Filosofie 

Stagiu de studiu -2017-2018, Sem.2 

15.01.2018-14.04.2018 

Universite Bourgogne Dijon, Franţa 

15 

ASĂVOAIE C. 

CRISTIANA-

MARIA 

Filosofie 

Stagiu de studiu -2017-2018, Sem.2 

16.04.2018-01.08.2018 

“Albert Ludwig” Freiburg Universitat, 

Germania 
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16 

DIACONESCU C. 

ROXANA căs. 

ROMANICĂ 

Ştiinţe Politice 

Stagiu de practică -2017-2018, Sem.2 

06.11.2017-05.02.2018 

WATAN Organisation, Turcia 

17 
BURSUC  V. 

IOAN-CIPRIAN 
Filosofie 

Stagiu de studiu -2018-2019, Sem.2 

01.07.2019-30.09.2019 

“Albert Ludwig” Freiburg Universitat, 

Germania 

18 

SPASCHI E. 

COSMIN 

FLORENTIN 

Filosofie 

Stagiu de studiu -2019-2020, Sem.1 

07.10.2019-30.03.2020 

Konstanz University, Germania 

 

 

5.1.3. Infrastructura de cercetare 

 

Criteriu A.2. Infrastructura de cercetare 

Standard A.2.1. IOSUD/Școlile doctorale dețin o infrastructură modernă de cercetare care susține 

derularea activităților specifice studiilor universitare de doctorat. 

Indicator 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.). 

Indicator 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. 

Indicator A.2.1.3. IOSUD/Școala doctorală demonstrează că este preocupată de înnoirea 

permanentă a infrastructurii de cercetare prin care se asigură studenților doctoranzi accesul la 

resurse de cercetare actuale, prin aplicarea în cadrul diverselor competiții de finanțare a 

infrastructurii de cercetare și prin achiziții pentru infrastructura de cercetare din veniturile proprii 

ale IOSUD. 
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Spațiile și dotarea materială a IOSUD/școlii doctorale permit realizarea activităților de cercetare, 

în domeniul evaluat, în acord cu misiunea și obiectivele asumate (calculatoare, software specific, 

aparatură, echipamente de laborator, bibliotecă, acces la baze de date internaționale etc.).  

Infrastructura de cercetare și oferta de servicii de cercetare sunt prezentate public prin intermediul 

unei platformei de profil.  

 

 

Spații proprii și laboratoare FSSP (Spațiile marcate cu italice sunt utilizate de către SD) 

Denumire sală 
Capacitate 

(Nr. locuri) 

Suprafață 

(mp) 

Dotări sală 

Smartboard 
Video 

proiector 

Nr. 

Computere 

Amfiteatrul Mihail 

Kogălniceanu 
240 185,00 1 1  

Amfiteatrul II8 85 87,84  1  

Amfiteatrul P9 80 100,80  1  

Laborator Multimedia 25 50,00   12 

Laborator Informatică 20 28,06   15 

Sala seminar S5 30 40,00    

Laborator B251 35 50,00  1 3 

Sala curs D1 65 93,60  1  

Sala curs D2 50 77,22  1  

Sala curs D3 50 78,09  1  

Sala seminar D305 25 37,74    

Laborator D306 25 36,74    

Sala seminar D308 30 50,17 1 1 1 

Sala seminar 306 24 47,32 1   

Sala seminar 307 24 46,79 1   

Laborator SAS 24 35,94   12 

Centrul de cercetare Școala 

Doctorală R 23 15  
   

TOTAL 832 1045,31 4 8 43 
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În ceea ce privește posibilitățile de documentare, pe lângă sursele oferite de Biblioteca  

Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași, din noiembrie 2012 până în prezent, studenţii şi 

personalul academic beneficiază de acces gratuit la cele mai importante resurse on-line de 

documentare științifică la nivel mondial, dintre care aminitim: Science Direct, SCOPUS, 

MatSciNet, SciFinder, cărți electronice etc. 

Universitatea asigură prin resursele proprii, financiare și expertiză științifică, publicarea a 

56 de reviste științifice, majoritatea dintre acestea cu apariții anuale. ( 

https://www.uaic.ro/cercetare/%20publicatii-stiintifice/ ). 

 

5.1.4. Resurse umane 

 

5.1.5. Conducători de doctorat 

 

Criteriu A.3 Calitatea resursei umane 

Standard A.3.1. La nivelul fiecărei școli doctorale există personal calificat cu experiența 

necesară pentru derularea programului de studii doctorale. 

Indicator A.3.1.1. În cadrul domeniului de doctorat își desfășoară activitatea minimum trei 

conducători de doctorat și cel puțin 50% dintre aceștia (dar nu mai puțin de trei) îndeplinesc 

standardele minimale ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 

Universitare (CNATDCU) aflate în vigoare la momentul realizării evaluării, necesare și obligatorii 

pentru obținerea atestatului de abilitare. 

 

În domeniul de doctorat Sociologie își desfășoară activitatea 7 conducători de doctorat, calitate 

obținută conform legii. 

Nr. crt. Numele conducătorului de doctorat Ordinul de ministru prin care s-a acordat 

calitatea de conducător de doctorat 

1 Prof. Univ. dr. Doina Balahur 5842/04.11.2008 Sociologie 

2 Prof. Univ. dr. Daniela Cojocaru 4896/11.08.2016 Sociologie 

3 Prof. Univ. dr. Ștefan Cojocaru 5633MD/11.12.2013 Sociologie 

4 Prof. Univ. dr. Cristina Gavriluță 5934/4.12.2015 Sociologie 

https://www.uaic.ro/cercetare/%20publicatii-stiintifice/
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5 Prof. Univ. dr. Nicu Gavriluță 1805/20.08.2007 Sociologie 

6 Prof. Univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu 1805/20.08.2007 Sociologie 

7 Prof. Univ. dr. Dumitru Stan 4177/21.06.2017 Sociologie 

 

 

Indicator A.3.1.2. Cel puțin 50% dintre conducătorii de doctorat din domeniul de doctorat evaluat 

sunt titulari în cadrul IOSUD. Prin calitatea de titular în cadrul IOSUD analizat se înțelege acel 

conducător de doctorat care are un contract de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată 

în instituția de învățământ superior coordonatoare a IOSUD sau în una dintre instituțiile 

componente ale consorțiului care formează IOSUD sau parteneriatele încheiate în condițiile art. 6 

din Codul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Indicator A.3.1.3. Disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

aferente domeniului sunt susținute de cadre didactice sau cercetători care au calitatea de 

conducător de doctorat/abilitat, profesor/CS I sau conferențiar universitar/CS II cu expertiză 

probată în domeniul disciplinelor predate sau alți specialiști în domeniu care îndeplinesc standardele 

stabilite de instituție pentru funcțiile didactice și de cercetare menționate anterior, în condițiile legii. 

 

În domeniul de doctorat SOCIOLOGIE toți conducătorii de doctorat îndeplinesc criteriile 

privitor la standardele minimale CNATDCU.   

Punctajele pe baza rezultatelor științifice: 

Nr. 

crt. 

Conducător de doctorat Punctaj minim abilitare Punctaj total realizat 

1 Prof. Univ. dr. Doina Balahur 100  

2 Prof. Univ. dr. Daniela Cojocaru 100 1133 

3 Prof. Univ. dr. Ștefan Cojocaru 100 1463 

4 Prof. Univ. dr. Cristina Gavriluță 100 478 

5 Prof. Univ. dr. Nicu Gavriluță 100 270 

6 Prof. Univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu 100 299 

7 Prof. Univ. dr. Dumitru Stan 100 282 
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A se vedea: 

 https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/autoevaluare/conducatori-de-doctorat 

 

 

Indicator *A.3.1.4. 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 adăugă perioadele de prelungire acordate conform 

art. 39 alin. (3) din Codul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și 

completările ulterioare], nu depășește 20%. 

 

Conducătorii de doctorat din domeniul Sociologie coodonează un număr de studenți-

doctoranzi, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Conducător de doctorat Număr doctoranzi Observatii 

1 Prof. Univ. dr. Doina Balahur 6 Anii 1-3 

2 Prof. Univ. dr. Daniela Cojocaru 6 Anii 1-3 

3 Prof. Univ. dr. Ștefan Cojocaru 10 Anii 1-3 

4 Prof. Univ. dr. Cristina Gavriluță 7 Anii 1-3 

5 Prof. Univ. dr. Nicu Gavriluță 3 Anii 1-3 

6 Prof. Univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu 4 Anii 1-3 

7 Prof. Univ. dr. Dumitru Stan 10 Anii 1-3 

 

 

 

 

 

5.1.6. Vizibilitatea activității științifice 

 

Standard A.3.2. Conducătorii de doctorat din cadrul școlii doctorale desfășoară o activitate 

științifică vizibilă internațional.  

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/autoevaluare/conducatori-de-doctorat
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Indicator A.3.2.1. Cel puțin 50% dintre conducătorii de doctorat din domeniul supus evaluării 

prezintă minimum 5 publicații indexate Web of Science sau ERIH în reviste cu factor de impact 

sau alte realizări, cu semnificație relevantă pentru domeniul respectiv, în care se regăsesc 

contribuții de nivel internațional ce relevă un progres în cercetarea științifică-dezvoltare-inovare 

pentru domeniul evaluat. Conducătorii de doctorat menționați au vizibilitate internațională în 

ultimii cinci ani, constând în: calitatea de membru în comitetele științifice ale publicațiilor și 

conferințelor internaționale; calitatea de membru în board-urile asociațiilor profesionale 

internaționale; calitatea de invitat în cadrul conferințelor sau grupurilor de experți desfășurate în 

străinătate sau calitatea de membru al unor comisii de susținere a unor teze de doctorat la 

universități din străinătate sau în cotutelă cu o universitate din străinătate.  

Lucrările publicate de conducătorii de doctorat în calitate de autori/coautori în reviste 

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

Număr publicații relevante (articole ISI și ERIH, articole BDI, cărți): 

 

Nr. crt. Conducător de doctorat Număr publicații ISI Număr total 

publicații BDI 

Cărți 

1 Prof. dr. Doina Balahur 1 4 3 

2 Prof. dr. Daniela Cojocaru 29 38 2 

3 Prof. dr. Ștefan Cojocaru 28 44 5 

4 Prof. dr. Cristina Gavriluță 17 41 6 

5 Prof. dr. Nicu Gavriluță 8 13 15 

6 Prof. dr. Mihai Dinu Gheorghiu 3 19 9 

7 Prof. dr. Dumitru Stan 4 27 4 

 

A se vedea CV + lista publicatii: 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/autoevaluare/conducatori-de-doctorat 

 

 

Pentru ramurile de știință Arte și Știința sportului și educației fizice, conducătorii de 

doctorat vor proba vizibilitatea internațională în ultimii cinci ani prin calitatea de membru 

în board-urile asociațiilor profesionale, prin calitatea de membru în comitetele de 

organizare a evenimentelor artistice și competițiilor internaționale, respectiv prin calitatea 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/autoevaluare/conducatori-de-doctorat
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de membru în jurii sau echipe de arbitraj în cadrul evenimentelor artistice sau competițiilor 

internaționale. 

În domeniul de doctorat SOCIOLOGIE toți conducătorii de doctorat au lucrări indexate Scopus, 

Google Scholar, Web of Science sau ERIH în reviste cu factor de impact sau alte realizări 

relevante. 

 

 

Domeniul 

Sociologie 

Conducători de doctorat  Nr. Citări 

Web of 

Science 

Nr. Citări 

Scopus 

Nr. Citări 

Google 

Scholar 

Total 

1 Prof. Univ. dr. Doina Balahur 0 1 158 159 

2 Prof. Univ. dr. Daniela Cojocaru 270 188 604 1036 

3 Prof. Univ. dr. Ștefan Cojocaru 227 219 1066 1520 

4 Prof. Univ. dr. Cristina Gavriluță 16 19 76 109 

5 Prof. Univ. dr. Nicu Gavriluță 4 8 157 170 

6 Prof. Univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu 0 2 399 401 

7 Prof. Univ. dr. Dumitru Stan 2 1 55 57 

 

 

Conducătorii de doctorat din domeniul Sociologie au vizibilitate internațională în ultimii cinci ani:  

a) au calitatea de editori principali sau membri în comitetele științifice ale publicațiilor și 

conferințelor internaționale: 

 

Prof. dr. Doina Balahur Reviewer The International Journal of transnational Justice (Oxford 

University Press) 

Prof. dr. Daniela Cojocaru Editor Social Research Reports 

Prof. dr. Ștefan Cojocaru Editor Revista de Cercetare și Intervenție Socială, Web of Science 

Prof. dr. Cristina Gavriluță Redactor Caiete sociologice, Revistă a Institutului Social Român   

Prof. dr. Nicu Gavriluță Membru Advisory Board Sociologie românească 

Prof. dr. Mihai Dinu Gheorghiu Membru al Comitetului de redacţie al revistei SOCIOLOGIES, Revue de 

l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) 

Prof. dr. Dumitru Stan Editor Analele Științifice ale UAIC. Sociologie și Asistență Socială  

 

b) calitatea de membru în board-urile asociațiilor profesionale internaționale 
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Prof. dr. Doina Balahur International Sociological Association (ISA), Research Commitee for 

Sociology of   Law /RCSL (1999 - present); Gender and Law; Co-founder 

of the Research Network on Civil Dispute Resolution. 

Prof. dr. Daniela Cojocaru International Sociological Association (ISA) 

Prof. dr. Ștefan Cojocaru International Sociological Association  (ISA) 

Prof. dr. Cristina Gavriluță Membru în Asociaţia Română de Sociologie din 14 decembrie 2000 

Prof. dr. Nicu Gavriluță Membru fondator, vicepreşedinte (2008-2012, 2014-2016) şi preşedinte 

(2012-2014) al Societăţii Sociologilor din România. 

 

Prof. dr. Mihai Dinu Gheorghiu Membru al Association Internationale des Sociologues de Langue 

Française (AISLF). Membru al Comitetului ştiinţific al CR (Comité de 

Recherche) 24, „Petites sociétés et production des savoirs” din 2016 

Prof. dr. Dumitru Stan Membru în Consiliul Științific al Conferinței Societății Sociologilor din 

România, 2013   

 

c) calitatea de invitat în cadrul conferințelor sau grupurilor de experți desfășurate în străinătate. 

 

Prof. dr. Doina Balahur 2016-2017 Evaluation expert fro EC/DG Education and European Institute 

for Gender Equality (EIGE) on Gender–related challenges in European 

Education Systems. 

Prof. dr. Daniela Cojocaru 2017/18-20 Mai, Praga, XVII International Congress of AIFREF Children’s 

Quality of Life Today 

Prof. dr. Ștefan Cojocaru 2014-2015, Expert international coordonator: Dezvoltarea Strategiei 

intersectoriale privind dezvoltarea abilităților și competențelor parentale în 

Republica Moldova pentru Ministerul Educatiei al Republicii Moldova, cu 

sprijinul Reprezentantei Unicef Republica Moldova 

Prof. dr. Cristina Gavriluță 2018, 17-18 oct., participare la „XV- ème edition de L’ecole franco-

roumaine des sciences sociales” 

Prof. dr. Nicu Gavriluță Membru în comitetul științific al Ecole Franco-Roumaine de Methodologie 

en Sciences Sociales, 5-eme edition, 6-9 septembrie 2006), cu tema Individu 

et Societe a l’Epoque de la Globalisation 

Prof. dr. Mihai Dinu Gheorghiu 2018 (26 octombrie), „Mai et Août 68 ou le strabisme des intellectuels 

européens”, comunicare în cadrul colocviului „1968 L’ART DE LA 

RÉVOLTE Imaginaires révolutionnaires et circulations culturelles dans le 

monde”, Université Paris III 

Prof. dr. Dumitru Stan 2016 – Conferinţa internaţională intitulată Strategia supravieţuirii din 

perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinii, organizată de organizată de 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ,7 

octombrie, Chişinău. 
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2 conducători de doctorat sunt editorii principali ai primei reviste ISI din România în 

domeniul Sociologiei. Toți conducătorii de doctorat din domeniu sunt membri ai colectivelor de 

redație ale unor reviste indexate ISI, Scopus, Ebsco, CEEOL etc. 

A se vedea: https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/autoevaluare/conducatori-

de-doctorat 

 

A.1.2.1.3. Conducătorii de doctorat din domeniu au creat/dezvoltat/inovat domenii sau 

direcții de cercetare științifică. 

Direcții de cercetare și domenii create/dezvoltate/inovate: 

Prof. Univ. dr. Doina Balahur Sociologia populațiilor vulnerabile, Studii de gen, Sociologie juridică 

Prof. Univ. dr. Daniela Cojocaru Sociologia copilului și a parentalității, Sociologia sănătății 

Prof. Univ. dr. Ștefan Cojocaru Sociologia familiei, Sociologia sănătății 

Prof. Univ. dr. Cristina Gavriluță Sociologia devianței, Antropologie socială 

Prof. Univ. dr. Nicu Gavriluță Sociologia religiilor, Antropologie socială 

Prof. dr. Mihai Dinu Gheorghiu Sociologia elitelor, Psiho-sociologie, Sociologia spitalului 

Prof. univ. dr. Dumitru Stan Sociologia comunităților tradiționale, Sociologia culturii, Etnologie 

 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/domenii-si-specializari/sociologie 

 

Indicator *A.3.2.2. Cel puțin 50% dintre conducătorii de doctorat arondați unui domeniu de studii 

doctorale continuă să fie activi în plan științific, obținând cel puțin 25% din punctajul solicitat prin 

standardele minimale CNATDCU în vigoare la data evaluării, necesare și obligatorii pentru obținerea 

atestatului de abilitare, pe baza rezultatelor științifice din ultimii cinci ani. 

În domeniul de doctorat SOCIOLOGIE toți conducătorii de doctorat îndeplinesc criteriile 

referitoare la standardele minimale CNATDCU.   

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/autoevaluare/conducatori-de-doctorat
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/autoevaluare/conducatori-de-doctorat
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/domenii-si-specializari/sociologie
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5.2. (B) EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ  

5.2.1. Admiterea în cadrul școlii doctorale 

 

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

admitere 

Standard B.1.1. Instituția organizatoare de studii doctorale are capacitatea de a atrage un număr 

de candidați mai mare decât numărul de locuri disponibile. 

Indicator *B.1.1.1. Raportul dintre numărul absolvenților la nivel de masterat ai altor instituții de 

învățământ superior din țară sau din străinătate care s-au înscris la concursul de admitere la studii 

universitare de doctorat în ultimii cinci ani și numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat 

scoase la concurs în cadrul școlii doctorale este de cel puțin 0,2. 

Tabel SD: Numărul și proveniența candidaților înscriși pe locuri de la buget  

 

 

 

Anul universitar 
Număr candidați 

înscriși buget 

Din care absolvenți 

master UAIC 

Din care absolvenți alte 

universități 

RAPORT alte univ / 

candidați UAIC 

2015-2016 19 13 6 0,46 

 

2016-2017 26 16 10 0,62 

 

2017-2018 20 12 8 0,67 

 

2018-2019 25 22 3 0,14 

 

2019-2020 20 15 5 0,33 

 

TOTAL 110 78 32 0,41 

 

Indicator B.1.2.1. Rata de renunțare/abandon a studenților doctoranzi la 2 ani de la admitere nu depășește 

30%. 

Tabel: Dinamica numărului de studenți   
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An admitere 
Studenți doctoranzi 

înscriși 

Număr studenți 

după anul 1 

Număr studenți 

după anul 2 

 

% studenți 

retrași după 2 

ani 

2015-2016 30 30 30 0% 

2016-2017 37 35 34 8% 

2017-2018 26 24 23 11,5% 

2018-2019 38 36 36 5,2% 

2019-2020 33 32 32 3% 

     

 

5.2.2.  Conținutul programelor de studii doctorale 

Criteriu B.2.Conținutul programelor de studii universitare de doctorat 

Standard 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. 

Indicator 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. 

Indicator B.2.1.2. 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. 

 

Planul de învățământ al Școlii Doctorale este elaborat în conformitate cu procedura 

universității, fiind avizat de către Consiliul Școlii Doctorale și de Consiliul Facultății, fiind apoi 

aprobat de către Consiliul de Administrație al UAIC și de Senatul universității. În evaluarea 

activității studenților doctoranzi, aplicăm Sistemul European de Credite Transferabile - ECTS 

(European Credit Transfer System) pentru Programul de Pregătire Universitară Avansată. 

Numărul de credite reflectă cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei (curs, seminar, lucrări de 

laborator, proiecte, practică, studiu individual etc.), investită de student pentru însușirea unei 

discipline. Unitatea de bază în planul de învățământ este semestrul cu 14 săptămâni de activitate 
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didactică și 2 săptămâni sesiune de examene, care se completează cu o sesiune de examene de 

restanțe. Numărul de credite care trebuie obținute într-un semestru de 14 săptămâni este 30. 

 Planul de învățământ al Școlii Doctorale este aprobat de Consiliul Școlii Doctorale, de 

Consiliul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, de Consiliul de Administrație și de 

Senatul UAIC. În baza lui, directorul SD întocmește statul de funcții al Școlii Doctorale, în care 

sunt cuprinse următoarele activități: activitățile didactice din cadrul PPUA, îndrumarea 

studenților-doctoranzi, participarea ca membru în comisiile de îndrumare. 

 Lista disciplinelor din planul de învățământ 

Nr.  

crt. 
Domeniul de doctorat Disciplina din plan 

Relavanță 

pentru etica în 

cercetarea 

științifică 

DA/NU 

Relevanță pentru 

metodologia 

cercetării/statistica 

datelor 

DA/NU 

1 TOATE DOMENIILE 
Metodica elaborării unei 

lucrări științifice 
 

DA 

2 FILOSOFIE 
Teorii ale argumentării și ale 

interpretării 
 

DA 

3 TOATE DOMENIILE 
Etică și integritate 

academică 
DA 

 

4 ŞTIINŢE SOCIALE 
Paradigme ale cunoașterii și 

ale comunicării 
 

DA 

Indicator B.2.1.3. IOSUD are create mecanismele prin care se asigură că programul de pregătire 

bazat pe studii universitare avansate, aferent domeniului evaluat, vizează „rezultatele învățării“, 

precizând cunoștințele, abilitățile și responsabilitatea și autonomia pe care studenții doctoranzi ar 

trebui să le dobândească după parcurgerea fiecărei discipline sau prin activitățile de cercetare. 

A se vedea Fișa disciplinei: https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/plan-de-

invatamant-si-fise-disciplina  

 

Indicator B.2.1.4. Pe întreaga durată a stagiului de pregătire doctorală, studenții doctoranzi din 

domeniu beneficiază de consilierea/îndrumarea unor comisii de îndrumare funcționale, aspect 

reflectat prin îndrumare și feedback scris sau întâlniri regulate. 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/plan-de-invatamant-si-fise-disciplina
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/plan-de-invatamant-si-fise-disciplina
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Tabel Comisii îndrumare   (2015-2020)  

Doctorand Componenta comisiei de indrumare 

2019-2020  

Ghionoiu Vlăduţ Ionuţ 

Anton Adamut, Petru Bejan, 

Alexandru Tofan, Florin 

Crîşmăreanu 

Rotaru Tudor Ştefan 

Anton Adamut, Petru Bejan, 

Alexandru Tofan, Florin 

Crîşmăreanu 

Guguianu Bogdan 

Anton Adamut, Petru Bejan, 

Alexandru Tofan, Florin 

Crîşmăreanu 

Hagiu Adrian 
Ştefan Afloroaei, Petru Bejan, 

George Bondor, Alexandru Tofan 

Negru Corneliu 
Ştefan Afloroaei, Petru Bejan, 

George Bondor, Alexandru Tofan 

Lupuşor Alexandru 
Ştefan Afloroaei, Petru Bejan, 

George Bondor, Alexandru Tofan 

Bălan Carmen Alexandra 
George Bondor, Ştefan Afloroaei, 

Petru Bejan, Alexandru Tofan 

Drăgan Andra  
George Bondor, Ştefan Afloroaei, 

Petru Bejan, Alexandru Tofan 

Rotaru Mihail Bogdan 
George Bondor, Ştefan Afloroaei, 

Petru Bejan, Alexandru Tofan 

Bâzdâgă (Borhan) Laura Nicoleta 
George Bondor, Ştefan Afloroaei, 

Petru Bejan, Alexandru Tofan 

Dimitriu Florin 
George Bondor, Ştefan Afloroaei, 

Petru Bejan, Alexandru Tofan 

Lupaşcu Constantin Cristian 

Carmen Cozma, Marius 

Dumitrescu, Nicolae Râmbu, Dan 

Mihai Chiţoiu 

Negrea (Dabija( Anca 

Carmen Cozma, Marius 

Dumitrescu, Nicolae Râmbu, Dan 

Mihai Chiţoiu 

Hritcu Ana Maria 

Carmen Cozma, Marius 

Dumitrescu, Nicolae Râmbu, Dan 

Mihai Chiţoiu 

Juverdeanu (Ciubotaru) Laura 

Florin Crîşmăreanu, George 

Bondor, Anton Adămuţ, Cristian 

Moisuc 
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Ştefăroi Petru 

Florin Crîşmăreanu, George 

Bondor, Anton Adămuţ, Cristian 

Moisuc 

Miloş (Cîrjan) Adina Florentina 
T.D. Stănciulescu, Nicu Gavriluţă, 

Petru Bejan, Gheorghe Ilie Fârte 

Trupca (Sîrbu) Ana 
T.D. Stănciulescu, Nicu Gavriluţă, 

Petru Bejan, Gheorghe Ilie Fârte 

Smîntînă (Rusu) Gabriela 
T.D. Stănciulescu, Nicu Gavriluţă, 

Petru Bejan, Gheorghe Ilie Fârte 

Cotarcea (Vasile) Cristina 
T.D. Stănciulescu, Nicu Gavriluţă, 

Petru Bejan, Gheorghe Ilie Fârte 

Bălan (Albu) Oana 
T.D. Stănciulescu, Nicu Gavriluţă, 

Petru Bejan, Gheorghe Ilie Fârte 

Spaschi Cosmin Florentin 
Alexandru Tofan, Ştefan Afloroaei, 

George Bondor, Anton Adămuţ 

Ionel (Butnaru) Irina 
D. Balahur, Daniela Cojocaru, 

Conţiu Şoitu, Romeo Asiminei 

Chen Odelia 
D. Balahur, Daniela Cojocaru, 

Conţiu Şoitu, Romeo Asiminei 

Spatariu (Anton) Andra 
D. Balahur, Daniela Cojocaru, 

Conţiu Şoitu, Romeo Asiminei 

Moroşanu Răzvan 
D. Balahur, Daniela Cojocaru, 

Conţiu Şoitu, Romeo Asiminei 

Shimoni Nava 
D. Balahur, Daniela Cojocaru, 

Conţiu Şoitu, Romeo Asiminei 

Tuby Erutau (Tsafarti) Becky 
Daniela Cojocaru, Doina Balahur, 

Liviu Oprea, Romeo Asiminei 

Pîslariu Marian 
Daniela Cojocaru, Adrian Netedu, 

Adrian Lupu, Romeo Asiminei 

Polaco (Caspi) Dafna 
Daniela Cojocaru, Doina Balahur, 

Liviu Oprea, Romeo Asiminei 

Kruger Marcelle 

Daniela Cojocaru, Cristina 

Gavrilovici, Liviu Oprea, Romeo 

Asiminei 

Seserman Corina 
Daniela Cojocaru, Doina Balahur, 

Nicu Gavriluţă, Romeo Asiminei 

Şerban (Rusu) Daniela 

Daniela Cojocaru, Cristina 

Gavriluţă, Adrian Netedu, Dumitru 

Stan 

Boşca (Gheorghe) Daniela 

Daniela Cojocaru, Romeo 

Asiminei, Adrian Netedu, Dumitru 

Stan 

Amarandi Victor 
Daniela Cojocaru, Doina Balahur, 

Cristina Gavriluţă, Dumitru Stan 
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Goldenberg (Kemelman) Rachel 
Daniela Cojocaru, Doina Balahur, 

Liviu Oprea, Romeo Asiminei 

Kleytman (Lipovetski) Olga 
Daniela Cojocaru, Doina Balahur, 

Liviu Oprea, Cristina Gavrilovici 

Negură Elena  
Ştefan Cojocaru, Adrian Netedu, 

Dumitru Stan, Cristina Gavriluţă 

Munteanu (Tabara) Aura 
Ştefan Cojocaru, Adrian Netedu, 

Dumitru Stan, Cristina Gavriluţă 

Sharabi (Sharabi-Nov) Adi 
Ştefan Cojocaru, Romeo Asiminei, 

Adrian Lupu, Liviu Oprea 

Pinto (Silvern) Rachel 
Ştefan Cojocaru, Romeo Asiminei, 

Adrian Lupu, Liviu Oprea 

Shanbor (Abd el Rahman) Sahira 
Ştefan Cojocaru, Romeo Asiminei, 

Adrian Lupu, Liviu Oprea 

Cohâltir (Rusu) Mihaela 
Ştefan Cojocaru, Romeo Asiminei, 

Adrian Lupu, Cristina Gavriluţă 

Budacu Dumitru 
Ştefan Cojocaru, Romeo Asiminei, 

Adrian Lupu, Dumitru Stan 

Sheabar Mohamed 
Ştefan Cojocaru, Romeo Asiminei, 

Adrian Lupu, Liviu Oprea 

Panţîru (Motaş) Elena 
Ştefan Cojocaru, Cristina Gavriluţă 

Adrian LupuDumitru Stan 

Vaisman (Rapaport) Zofia 
Ştefan Cojocaru, Romeo Asiminei, 

Adrian Lupu, Liviu Oprea 

Corocea (Croitor) Ecaterina 
Ştefan Cojocaru, Cristina Gavriluţă 

Adrian LupuDumitru Stan 

Poenaru Alexandru 
M.D. Gheorghiu, Nicu Gavriluţă, 

Adrian Netedu, Dumitru Stan 

Borzin Aurica 
M.D. Gheorghiu, Nicu Gavriluţă, 

Adrian Netedu, Dumitru Stan 

Massoma Luc Stephen 
M.D. Gheorghiu, Nicu Gavriluţă, 

Adrian Netedu, Dumitru Stan 

Turcu (Dimian) Mihaela 
M.D. Gheorghiu, Nicu Gavriluţă, 

Adrian Netedu, Dumitru Stan 

Bortoş Sergiu Gabriel  
Cristina Gavriluţă,  Nicu Gavriluţă, 

Adrian Netedu, Gheorghe Ilie Farte 

Cucu Alexandrina 
Cristina Gavriluţă,  Nicu Gavriluţă, 

Adrian Netedu, Gheorghe Ilie Farte 

Gîtlan Costel 

Cristina Gavriluţă,  Nicoleta 

Turliuc, , Adrian Netedu, Gabriela 

Irimescu 

Dalban Costel Marian 

Cristina Gavriluţă,  Ştefan 

Cojocaru, , Dumitru Stan, Romeo 

Asiminei 
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Marchitan (Zaharia) Mihaela 

Cristina Gavriluţă,  Ştefan 

Cojocaru, , Dumitru Stan, Adrian 

Netedu 

Rotaru Irinel 

Cristina Gavriluţă,  Ştefan 

Cojocaru, , Dumitru Stan, Adrian 

Netedu 

Şunda Irina 
Nicu Gavriluţă, D. Stan, Adrian 

Netedu, Aurel Papari 

Fecioru Corneliu Dinu 
Nicu Gavriluţă, D. Stan, Adrian 

Netedu, Marian Preda 

Savin (Ignat) Irina Cecilia 
Nicu Gavriluţă, Stan Dumitru, 

Adrian Netedu, M.D. Gheorghiu 

Neculau Arabela 
Nicu Gavriluţă, Stan Dumitru, 

Adrian Netedu, M.D. Gheorghiu 

Gavrilă (Gaşpar) Lileta 
Dumitru Stan, Cristina Gavriluţă, 

Adrian Netedu, Daniela Cojocaru 

Terza Gicu Cristian 
Dumitru Stan, Cristina Gavriluţă, 

Adrian Netedu, Daniela Cojocaru 

Prodan Benone Constantin 
Dumitru Stan, Cristina Gavriluţă, 

Adrian Netedu, Daniela Cojocaru 

Meriacri Mircea 
Dumitru Stan, Nicu Gavriluţă, 

Adrian Netedu, Ştefan Cojocaru 

Formagiu Adrian 
Dumitru Stan, Nicu Gavriluţă, 

Adrian Netedu, Ştefan Cojocaru 

Căpraru Mădălina 
Dumitru Stan, Nicu Gavriluţă, 

Adrian Netedu, Ştefan Cojocaru 

Pîrju Dennis Theodor 
Dumitru Stan, Nicu Gavriluţă, 

Adrian Netedu, Ştefan Cojocaru 

Adam  (Kroegel) Valli 
Bogdan Stefanachi, G. Poede, V. 

Stoica, S. Vranceanu 

Cioata Ilinca Smaranda  
Bogdan Stefanachi, G. Poede, V. 

Stoica, S. Vranceanu 

Placinta Nadejda 
Bogdan Stefanachi, G. Poede, V. 

Stoica, S. Vranceanu 

Cărăuş Nina 
Bogdan Stefanachi, G. Poede, V. 

Stoica, S. Vranceanu 

Chiriac Roxana Mihaela 
Bogdan Stefanachi, G. Poede, V. 

Stoica, S. Vranceanu 

Mardare Ana 
Bogdan Stefanachi, G. Poede, V. 

Stoica, S. Vranceanu 

Vieru Mălin Tudor 
Bogdan Stefanachi, G. Poede, V. 

Stoica, S. Vranceanu 

Gafincu (Ciubotă) Paula Simona 
V. Stoica, B. Ştefanachi, B. 

Mihailescu, O. Gherasim Proca 
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Dragomir Ciprian 
V. Stoica, S. Grecu, B. Mihailescu, 

S. Vranceanu 

Zanoschi Emanuel 
V. Stoica, S. Grecu, B. Mihailescu, 

O. Gherasim Proca 

Krakover Noam 
G. Poede, S. Vranceanu, CS II A 

muraru, B. Ştefanachi 

Guzzonato Alexandru 
G. Poede, B. Ştefanachi, V. Stoica, 

S. Vranceanu 

Gheran Aditi Anamaria 
C. Sălăvăstru, Dan Stoica, G. I. 

Fârte, A. Gradinaru 

Biţă (Bâzgă) Valentina 
C. Sălăvăstru, Dan Stoica, G. I. 

Fârte, A. Gradinaru 

Babii Alexandra Niculina 
C. Sălăvăstru, Dan Stoica, G. I. 

Fârte, A. Gradinaru 

Bors (Stoica) Raluca Florentina 
C. Sălăvăstru, Dan Stoica, G. I. 

Fârte, A. Gradinaru 

Ciobanu Dănuţ 
C. Sălăvăstru, Dan Stoica, G. I. 

Fârte, A. Gradinaru 

Jijiie (Moroşanu) Ioana 
C. Sălăvăstru, Dan Stoica, G. I. 

Fârte, A. Gradinaru 

Poclid Simona Roxana 
C. Sălăvăstru, Dan Stoica, G. I. 

Fârte, A. Gradinaru 

2018-2019 anul I  

Rotaru Mihail Bogdan 
G. Bondor, S. Afloroaei, P. Bejan, 

A. Tofan 

Rotaru Tudor Ştefan 
A.Adămuţ, P. Bejan, A. Tofan, CS 

II F. Crîşmăreanu 

Spaschi Cosmin Florentin 
A. Tofan, A. Adămuţ, G. 

Bondor, S. Afloroaei 

Negrea (Dabija) Anca Delia 
B. Cozma, N. Rambu, M. 

Dumitrescu, D.M.Chiţoiu) 

Smîntină (Rusu) Gabriela 
T.D. Stănciulescu, N. Gavriluţă, G. 

I. Fârte, P. Bejan 

Bâzdâgă (Borhan) Laura Nicoleta 
C. Sălăvăstru, Dan Stoica, G. I. 

Fârte, A. Gradinaru 

Negru Corneliu 
S. Afloroaei, P. Bejan, G. Bondor, 

A. Tofan 

Juverdeanu (Ciubotaru) Laura 

Diana 

CS II F. Crăşmăreanu, G. Bondor, 

A. Tofan, C. Moisuc 

Cotarcea (Vasile) Cristina 
T.D. Stănciulescu, N. Gavriluţă, G. 

I. Fârte, P. Bejan 

Dalban Costel Marian 
C. Gavriluţă, D. Stan, Stefan 

Cojocaru, A. Netedu 
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Pislariu Marian 
Daniela Cojocaru, A. Netedu, R. 

Asiminei, A. Lupu 

Meriacri Mircea 
Dumitru Stan, Stefan Cojocaru, N. 

Gavriluţă, A. Netedu 

Poenaru Alexandra Georgiana 
M.D. Gheorghiu, A. Netedu, N. 

Gavriluţăm D. Stan 

Cohaltir (Rus) Mihaela 
Stefan Cojocaru, C. Gavriluţă, R. 

Asiminei, A. Lupu 

Formagiu Adrian 
Dumitru Stan, Stefan Cojocaru, N. 

Gavriluţă, A. Netedu 

Căpraru Mădălina 
Dumitru Stan, Stefan Cojocaru, N. 

Gavriluţă, A. Netedu 

Spatariu (Anton) Andra 
Doina Balahur, D. Cojocaru, C. 

Şoitu, R. Asiminei 

Pîrju Dennis Theodor 
Dumitru Stan, Stefan Cojocaru, N. 

Gavriluţă, A. Netedu 

Budacu Dumitru 
Stefan Cojocaru, C. Gavriluţă, R. 

Asiminei, A. Lupu 

Moroşanu Răzvan Sergiu 
Doina Balahur, D. Cojocaru, C. 

Şoitu, R. Asiminei 

Prodan Benone Constantin 
Dumitru Stan, Daniela Cojocaru, 

A. Netedu, C. Gavriluţă 

Polaco (Caspi) Dafna 
Daniela Cojocaru, Doina Balahur, 

R. Asiminei, L. Oprea 

Kruger Marcelle 
Daniela Cojocaru, Doina Balahur, 

R. Asiminei, L. Oprea 

Shimoni (Shafrir) Nava 
Doina Balahur, Stefan Cojocaru, C. 

Şoitu, R. Asiminei 

Shaebar Mohamed 
Stefan Cojocaru, L. Oprea, A. 

Lupu, R. Asiminei 

Placinta Nadejda 
Bogdan Stefanachi, G. Poede, V. 

Stoica, S. Vranceanu 

Cărăuş Nina 
Bogdan Stefanachi, G. Poede, V. 

Stoica, S. Vranceanu 

Zanoschi Ionut Emanuel 
V. Stoica, S. Grecu, B. Mihailescu, 

O. Gherasim Proca 

Chiriac Roxana Mihaela 
Bogdan Stefanachi, G. Poede, V. 

Stoica, S. Vranceanu 

Neagu Victor 
Bogdan Stefanachi, G. Poede, V. 

Stoica, S. Vranceanu 

Mardare Ana 
Bogdan Stefanachi, G. Poede, V. 

Stoica, S. Vranceanu 
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Babii Alexandra Niculina 
C. Sălăvăstru, Dan Stoica, G. I. 

Fârte, A. Gradinaru 

Bors (Stoica) Raluca 
C. Sălăvăstru, Dan Stoica, G. I. 

Fârte, A. Gradinaru 

Ciobanu Danut 
C. Sălăvăstru, Dan Stoica, G. I. 

Fârte, A. Gradinaru 

Corocea (Croitor) Ecaterina 
Stefan Cojocaru, C. Gavriluţă, D. 

Stan, A. Lupu 

Ştefăroi Petru 
CS II F. Crîşmăreanu, G. Bondor, 

C. Moisuc, A. Tofan 

Kemelman Rachel 
Daniela Cojocaru, D. Balahur, C. 

Gavrilovici, L. Oprea 

Lipovetski Olga 
Daniela Cojocaru, D. Balahur, C. 

Gavrilovici, L. Oprea 

Rapaport Zofia 
Stefan Cojocaru, D. balahur, A. 

Lupu, L. Oprea 

Rotariu Irinel 
Cristina Gavriluţă, D. Stan, A. 

Lupu, L. Oprea 

Amarandi Victor 
Cristina Gavriluţă, D. Stan, A. 

Lupu, L. Oprea 

 

 

5.2.3. Valorificarea rezultatelor cercetării din domeniul de doctorat 

 

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

Standard 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. 

Situația activității științifice a doctoranzilor 

Articole 

științific

e 

publicat

e in 

extenso 

în 

reviste 

cotate 

Web of 

Science 

cu 

Articole 

științific

e 

publicat

e in 

extenso 

în 

reviste 

indexat

e fără 

factor 

Articole 

științific

e 

publicat

e in 

extenso 

în 

reviste 

indexat

e BDI 

Articole 

științifice 

publicate 

in extenso 

în volumele 

conferințel

or 

Articole 

publicate 

în 

dicționare 

și 

encicloped

ii 

Brevet

e 

Cărți/capitole în 

cărți 

Participări la 

manifestări 

științifice 

Premii 

Național

e 

Interna

-

ționale 

Național

e 

Interna

-

ționale 

Național

e 

Interna

-

ționale 
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factor 

de 

impact 

de 

impact 

11 9 128 42 5  

7 1 123 58   

 

Indicator B.3.1.1. Pentru domeniul evaluat se pun la dispoziția comisiei de evaluare minimum un 

articol sau o altă contribuție relevantă per student doctorand care a obținut titlul de doctor în ultimii 

5 ani. Din această listă, membrii comisiei de evaluare selectează pentru analiză, aleatoriu, 5 astfel 

de articole/contribuții relevante per domeniu de studii universitare de doctorat. Articolele, astfel 

selectate și analizate, vor primi un calificativ privind contribuția originală la dezvoltarea 

domeniului, pe o scală de la 1 la 5. Cel puțin trei articole trebuie să atingă pragul 3. 

 

Nume, 

prenume 

doctorand 

Anul 

acor

dării 

titlul

ui de 

doct

or 

Nu

măr 

artic

ole 

Contribuție relevantă 

Roxana-

Mihaela 

VASILIU 

2016 9 https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/601  

LEVI 

SUDAI A. 

PAZIT 

2020 2 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=744380  

CAROLE

A  

NICOLET

A CĂS. 

AFLORO

AEI 

2020 3 
http://www.sociologiecraiova.ro/revista/2020/12/revista-universitara-de-sociologie-

no-2-2020/  

PITEA G. 

MIHAEL

A 

2016 7 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=370  

FEDOR G. 

CĂTĂLIN

-GEORGE 

2016 58 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=464608  

Nicoleta 

Ungureanu 
2016 2 https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/366  

https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/601
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=744380
http://www.sociologiecraiova.ro/revista/2020/12/revista-universitara-de-sociologie-no-2-2020/
http://www.sociologiecraiova.ro/revista/2020/12/revista-universitara-de-sociologie-no-2-2020/
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=370
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=464608
https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/366
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Niculina 

Karacsony 
2016  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=412634  

APOSTOL 

C.C. 

ALEXAN

DRU-

COSMIN 

2016 8 https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/index.  

VASILIU  

C. 

ROXANA

-

MIHAEL

A 

2016 10 https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/601.  

GALBI

N G. 

ALEXA

NDRA 

201

7 
11 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=398077  

ROMANI

CĂ C. 

BOGDAN 

PAUL 

2017 7 
https://www.misto-avilean.eu/sites/default/files/2021-

03/MISTO%20Ghid%20educatie%20-%20RO_compressed.pdf  

SHARAB

ANI E. 

RACHEL 

2018  https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/515  

MAOR  I. 

SHIFRA 
2018  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=637563  

COHEN 

M. 

NEOMI 

CĂS. 

DAR 

2018  
https://www.europeanproceedings.com/files/data/article/92/3101/article_92_3101_p

df_100.pdf  

SFETCU 

D. 

LUCIAN 

2018  http://jppc.ro/en/index.php/jppc/article/view/370  

TODIRIŢ

Ă C. 

CONSTA

NTIN 

2018  https://journalofsociology.ro/wp-content/uploads/2014/11/Full-text-pdf.30.pdf  

CĂTĂRĂ

U P. 

LOREDA

NA 

2018  
https://edituralumen.ro/evaluarea-impactului-migratiei-parintilor-asupra-

comportamentului-infractional-al-copiilor-ramasi-acasa-loredana-florentina-catarau/  

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=412634
https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/index
https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/601
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=398077
https://www.misto-avilean.eu/sites/default/files/2021-03/MISTO%20Ghid%20educatie%20-%20RO_compressed.pdf
https://www.misto-avilean.eu/sites/default/files/2021-03/MISTO%20Ghid%20educatie%20-%20RO_compressed.pdf
https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/515
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=637563
https://www.europeanproceedings.com/files/data/article/92/3101/article_92_3101_pdf_100.pdf
https://www.europeanproceedings.com/files/data/article/92/3101/article_92_3101_pdf_100.pdf
http://jppc.ro/en/index.php/jppc/article/view/370
https://journalofsociology.ro/wp-content/uploads/2014/11/Full-text-pdf.30.pdf
https://edituralumen.ro/evaluarea-impactului-migratiei-parintilor-asupra-comportamentului-infractional-al-copiilor-ramasi-acasa-loredana-florentina-catarau/
https://edituralumen.ro/evaluarea-impactului-migratiei-parintilor-asupra-comportamentului-infractional-al-copiilor-ramasi-acasa-loredana-florentina-catarau/
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FLORENT

INA 

SCUTAR

U M. 

MAGDA 

SIMONA 

2018  
https://www.rstjournal.com/mdocs-posts/09-magda-simona-scutaru-globalization-

and-interregionalism/  

PREUTES

CU V. 

DRAGOŞ 

ANDREI 

2018  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=290564  

MÂŢĂ I. 

ILARION 
2018  

http://www.swreview.ro/index.pl/practicing_the_spiritual_counseling_in_the_comu

nity_of_the_elderly_institutionalized_applicative_study  

George 

Marian 

Ichim 

2018  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=846789  

CONDAC 

D. 

EGIDIU 

2018  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=270038  

COHEN-

YEGANE

H P. 

GILAT 

2018  

https://www.researchreports.ro/en/archive/48-srr-volume-10-issue-1-march-

2018/348-nurses-of-diverse-cultures-attitudes-regarding-mistake-and-near-mistake-

in-the-health-system  

IORDĂC

HIŢĂ 

G.C. 

GABRIEL

A-

VIOLETA 

2020  
https://www.academia.edu/38238039/Psihologie_sociala_35_2015_BT_18_iunie_p

df  

ARKIN 

I.H. NETA 
2020  

https://www.researchreports.ro/en/archive/54-srr-volume-12-issue-1-march-

2019/403-future-orientation-of-dropout-youth-in-the-context-of-future-studies-and-

education  

RUSU D. 

DELIA 

ELENA 

2019  https://doi.org/10.18662/lumproc.rsacvp2017.68  

AWAWDI 

S. 

KHALED 

2018  https://academic.oup.com/eurpub/article/26/1/141/2467361  

    

 

 

Indicator *B.3.1.2. Raportul dintre numărul de prezentări ale studenților-doctoranzi care și-au 

încheiat studiile doctorale în perioada evaluată (ultimii 5 ani), inclusiv cele de tip poster, expoziții, 

https://www.rstjournal.com/mdocs-posts/09-magda-simona-scutaru-globalization-and-interregionalism/
https://www.rstjournal.com/mdocs-posts/09-magda-simona-scutaru-globalization-and-interregionalism/
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=290564
http://www.swreview.ro/index.pl/practicing_the_spiritual_counseling_in_the_comunity_of_the_elderly_institutionalized_applicative_study
http://www.swreview.ro/index.pl/practicing_the_spiritual_counseling_in_the_comunity_of_the_elderly_institutionalized_applicative_study
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=846789
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=270038
https://www.researchreports.ro/en/archive/48-srr-volume-10-issue-1-march-2018/348-nurses-of-diverse-cultures-attitudes-regarding-mistake-and-near-mistake-in-the-health-system
https://www.researchreports.ro/en/archive/48-srr-volume-10-issue-1-march-2018/348-nurses-of-diverse-cultures-attitudes-regarding-mistake-and-near-mistake-in-the-health-system
https://www.researchreports.ro/en/archive/48-srr-volume-10-issue-1-march-2018/348-nurses-of-diverse-cultures-attitudes-regarding-mistake-and-near-mistake-in-the-health-system
https://www.academia.edu/38238039/Psihologie_sociala_35_2015_BT_18_iunie_pdf
https://www.academia.edu/38238039/Psihologie_sociala_35_2015_BT_18_iunie_pdf
https://www.researchreports.ro/en/archive/54-srr-volume-12-issue-1-march-2019/403-future-orientation-of-dropout-youth-in-the-context-of-future-studies-and-education
https://www.researchreports.ro/en/archive/54-srr-volume-12-issue-1-march-2019/403-future-orientation-of-dropout-youth-in-the-context-of-future-studies-and-education
https://www.researchreports.ro/en/archive/54-srr-volume-12-issue-1-march-2019/403-future-orientation-of-dropout-youth-in-the-context-of-future-studies-and-education
https://doi.org/10.18662/lumproc.rsacvp2017.68
https://academic.oup.com/eurpub/article/26/1/141/2467361
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realizate la manifestări internaționale de prestigiu (desfășurate în țară sau în străinătate) și numărul 

studenților doctoranzi care și-au încheiat studiile doctorale în perioada evaluată (ultimii cinci ani) 

este cel puțin egal cu 1. 

 

Tabel cu participările doctoranzilor la conferinţe 

 

Nume, prenume 

doctorand 

Anul 

acord

ării 

titlulu

i de 

docto

r 

Număr 

partici

pări 

conferi

nțe 

Contribuție relevantă 

Niculina 

Karacsony 
2016 24 

https://ns1.editurauniversitara.ro/carte/proceedings-

36/egalitatea_de_sanse_in_educatie_dezvoltare_personala_

si_integrare_sociala/10709  

Roxana-

Mihaela 

VASILIU 

2016 

18  

LEVI SUDAI 

A. PAZIT 

2020 
2  

CAROLEA  

NICOLETA 

CĂS. 

AFLOROAEI 

2020 

4  

MUNTEANU 

N. MARIA-

PETRONELA 

CĂS. TUDOSE 

2020 

7  

IORDĂCHIŢĂ 

G.C. 

GABRIELA-

VIOLETA 

2020 

5  

SAVIN N. 

IRINA 

2020 
4  

https://ns1.editurauniversitara.ro/carte/proceedings-36/egalitatea_de_sanse_in_educatie_dezvoltare_personala_si_integrare_sociala/10709
https://ns1.editurauniversitara.ro/carte/proceedings-36/egalitatea_de_sanse_in_educatie_dezvoltare_personala_si_integrare_sociala/10709
https://ns1.editurauniversitara.ro/carte/proceedings-36/egalitatea_de_sanse_in_educatie_dezvoltare_personala_si_integrare_sociala/10709
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CECILIA CĂS. 

IGNAT 

BORZIN N. 

AURICA 

2020 
2  

ARKIN I.H. 

NETA 

2020 
2  

AVĂDĂNII 

G.S. STELA 

ANCA CĂS. 

RADU 

2019 

11  

RUSU D. 

DELIA ELENA 

2019 
9  

NISTOR  G.  

PETRONELA 

2019 
19  

ILIE V. 

TIBERIU 

2019 
6  

ROMANICĂ 

C. BOGDAN 

PAUL 

2019 

7  

SHARABANI 

E. RACHEL 

2018 
2  

SHARABANI 

E. RACHEL 

2018 
2  

MAOR  I. 

SHIFRA 

2018 
2  

DAHAN L. 

IRIS CĂS. 

GOLDMAN 

2018 

2  

COHEN M. 

NEOMI CĂS. 

DAR 

2018 

2  

TOUITOUT S. 

MEIRA CĂS. 

SOMMER 

2018 

3  
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AWAWDI S. 

KHALED 

2018 
2  

SFETCU D. 

LUCIAN 

2018 
19  

TODIRIŢĂ C. 

CONSTANTIN 

2018 
8  

CĂTĂRĂU P. 

LOREDANA 

FLORENTINA 

2018 

12  

STAN M. 

CLAUDIU 

2018 
4  

SCUTARU M. 

MAGDA 

SIMONA 

2018 

5  

PREUTESCU 

V. DRAGOŞ 

ANDREI 

2018 

9  

MÂŢĂ I. 

ILARION 

2018 
7  

George Marian 

Ichim 

2018 
4  

CONDAC D. 

EGIDIU 

2018 
19  

COHEN-

YEGANEH P. 

GILAT 

2018 

2  

BUNEA P.  

OVIDIU 

2017 
3  

GALBIN G. 

ALEXANDRA 

2017 
6  

VASILIU  C. 

ROXANA-

MIHAELA 

2016 

14  
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APOSTOL 

C.C. 

ALEXANDRU

-COSMIN 

2016 

5  

FRIJAN N. 

NICULINA 

CĂS. 

KARACSONY 

2016 

15  

Nicoleta 

Ungureanu 

2016 
11  

DUMITRESCU 

D. OANA 

CĂS. 

ISTRATE 

2016 

7  

FEDOR G. 

CĂTĂLIN-

GEORGE 

2016 

27  

PITEA G. 

MIHAELA 

2016 
5  

 

Standard B.3.2. Școala doctorală apelează la un număr semnificativ de referenți științifici externi 

în comisiile de susținere publică a tezelor de doctorat. 

Indicator *B.3.2.1. Numărul de teze de doctorat alocate unui anumit referent provenind de la o 

instituție de învățământ superior, alta decât IOSUD evaluată, nu trebuie să depășească două (2) 

pentru tezele coordonate de același conducător de doctorat, într-un an.  

Indicator *B.3.2.2. Raportul dintre numărul tezelor de doctorat alocate unui anumit referent 

științific provenit de la o altă instituție de învățământ superior decât cea în care se organizează 

susținerea tezei de doctorat și numărul tezelor de doctorat susținute în același domeniu de doctorat 

din cadrul școlii doctorale nu trebuie să fie mai mare de 0,3, prin raportare la situația înregistrată 

în ultimii cinci ani.  

Lista referenților la tezele îndrumate de conducătorii de doctorat/abilitați de la IOSUD-UAIC în 

domeniul de doctorat Sociologie 
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An universitar conducător Referenti Afiliere 
Număr 

evaluări 

2015-2016 
Prof. univ. dr. Nicu 

Gavriluţă 

prof. univ. dr. 

Marian Preda,  

 

prof. univ. dr. Sandu 

Frunză,  

 

conf. univ. dr. 

Romeo Asiminei,  

 

 prof. univ. dr. 

Ştefan Marian 

Cojocaru,   

 

prof. univ. dr. 

Daniela Tatiana 

Şoitu,   

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

Universitatea 

"Babeş Bolyai" Cluj 

Napoca. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi 

4 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 
Prof. univ. dr. Doina 

Balahur, 

conf. univ. dr. Nistor 

Gheorghiţa,  

 

prof. univ. dr. Doru 

Buzducea,  

 

prof. univ. dr. 

Conţiu Tiberiu 

Şoitu,   

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 
Prof.univ.dr. Mihai 

Dinu Gheorghiu 

Prof.univ.dr. Zoltan 

Rostas,  

 

Prof.univ.dr. Liviu 

Chelcea,  

 

Prof.univ.dr. Adrian 

Netedu,   

 

Prof.univ.dr. 

Dumitru Stan,   

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi. 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

2016-2017 
Prof.univ.dr. 

Gheorghe Poede 

 

Prof.univ.dr. Adrian 

Ivan,  

Universitatea 

"Babeş Bolyai" Cluj 

Napoca. 

1 
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Prof.univ.dr. George 

Angliţoiu,  

 

Conf.univ.dr. 

Bogdan Ştefanachi, 

  

 prof. univ. dr. 

Vasile Puşcaş,  

 

prof. univ. dr. Iordan 

Gheorghe 

Bărbulescu,  

 

Şcoala Naţională de 

Ştiinţe Politice şi 

Administrative 

Bucureşti. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi. 

 

Universitatea 

"Babeş Bolyai" Cluj 

Napoca. 

 

SNSPA Bucureşti. 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Prof. univ. dr. Ştefan 

Marian Cojocaru 

prof. univ. dr. 

Marian Preda,  

 

prof. univ. dr. Dan 

Chiribucă,  

 

prof. univ. dr. 

Dumitru Stan,   

 

Universitatea  din 

Bucureşti. 

Universitatea 

"Babeş Bolyai" Cluj 

Napoca. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

2017-2018 

Prof. univ. dr. Ştefan 

Marian Cojocaru 

Prof. univ. dr. Dan 

Chiribucă,  

 

 

 

Conf. univ. dr. Liviu 

Oprea, 

 

 

 

Conf. univ. dr. 

Romeo Asiminei,   

 

 

Conf.univ.dr. 

Cristina Gavrilovici,  

 

 

 

CS I Sorin Cace, 

 

Universitatea 

"Babeş Bolyai" Cluj 

Napoca. 

 

Universitatea de 

Medicină şi 

Farmacie "Gr.T. 

Popa" Iaşi. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi. 

 

Universitatea de 

Medicină şi 

Farmacie "Gr.T. 

Popa" Iaşi 

 

Institutul de 

Cercetare a Calităţii 

Vieţii Bucureşti 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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Prof. univ. dr. 

Conţiu Şoitu,   

 

 

Prof. univ. dr. 

Daniela Cojocaru,   

 

 

Prof. univ. dr. Maria 

Roth,  

 

Prof.univ.dr. Marian 

Preda,  

 

 

 

Prof.univ.dr. 

Cristina Gavriluţă,   

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi. 

 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi. 

 

Universitatea 

"Babeş Bolyai" Cluj 

Napoca. 

 

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

Prof.univ.dr. Doina 

Balahur 

Conf. univ.dr. 

Gheorghiţa Nistor,  

 

Prof.univ.dr.Mihaela 

Tomiţă,  

 

Prof.univ.dr. Conţiu 

Şoitu,   

 

Prof.univ.dr. Ioan 

Durmescu,  

 

Prof.univ.dr. Daniela 

Cojocaru,   

 

 

Prof.univ.dr. Doru 

Buzducea,  

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

 

Universitatea de 

Vest din Timişoara. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi. 

 

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi. 

 

Universitatea  din 

Bucureşti 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Prof.univ.dr.Nicu 

Gavriluţă 

Prof.univ.dr. 

Dumitru Stan,  

  

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi. 

 

2 
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Prof.univ.dr. Horaţiu 

Rusu,  

 

Prof.univ.dr. Doru 

Buzducea,  

 

Prof.univ.dr. 

Gheorghe Poede,   

 

 

Prof.univ.dr. Dan 

Chiribucă,  

 

 

Prof.univ.dr. Marin 

Preda,  

Universitatea 

"Lucian Blaga" 

Sibiu. 

 

Universitatea  din 

Bucureşti 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi. 

 

Universitatea 

"Babeş Bolyai" Cluj 

Napoca. 

 

Universitatea  din 

Bucureşti. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

2018-2019 

Prof.univ.dr. Doina 

Balahur 

Conf.univ.dr. 

Gheorghiţa Nistor,  

 

Prof.univ.dr. 

Mihaela Tomiţa,  

 

Prof.univ.dr. Daniela 

Cojocaru,   

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

Universitatea de 

Vest din Timişoara. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Prof.univ.dr. Ştefan 

Marian Cojocaru 

Prof.univ.dr. Dan 

Chiribucă,  

 

 

CS I dr.Sorin Cace,  

 

 

Conf.univ.dr. 

Romeo Asiminei,  

  

 

Prof.univ.dr. Cosmin 

Goian,  

 

 

Prof.univ.dr. 

Dumitru Stan,   

Universitatea 

"Babeş Bolyai" Cluj 

Napoca. 

 

Institutul de 

Cercetare a Calităţii 

Vieţii. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi. 

 

Universitatea de 

Vest din Timişoara. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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Prof.univ.dr. Cristina 

Gavriluţă 

Prof.univ.dr. Liviu 

Chelcea,  

 

Prof.univ.dr. Bogdan 

Nadolu,  

 

Prof.univ.dr. Ştefan 

Cojocaru,   

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

Universitatea de 

Vest din Timişoara. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Prof.univ.dr. Mihai 

Dinu Gheorghiu 

Prof.univ.dr. Liviu 

Chelcea,  

 

Prof.univ.dr. Gabriel 

Jderu,  

 

Prof.univ.dr.Adrian 

Netedu,   

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

2019-2020 

Prof.univ.dr. Doina 

Balahur 

Conf.univ.dr. 

Gheorghiţa Nistor,  

 

Prof.univ.dr. Maria 

Roth,  

 

Prof.univ.dr. Daniela 

Cojocaru,   

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

Universitatea 

"Babeş Bolyai" Cluj 

Napoca. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 
Prof. univ. dr. 

Cristina Gavriluţă 

Prof. univ. dr. 

Cătălin Zamfir,  

 

Prof. univ. dr. Radu 

Carp,  

 

Prof. univ. dr. 

Dumitru Stan,   

Academia Română 

Bucureşti. 

 

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 
Prof.univ.dr. Nicu 

Gavriluţă 

Prof.univ.dr. Doru 

Buzducea,  

 

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

1 
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Prof.univ.dr. 

Dumitru Batâr,  

 

Prof.univ.dr. 

Dumitru Stan,   

 

Conf. univ. dr. Darie 

Cristea,  

 

Prof. univ. dr. 

Cosima Rughiniş,  

 

Prof. univ. dr. 

Adrian Netedu,   

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi. 

 

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 
Prof. univ. dr. Mihai 

Dinu Gheorghiu 

Prof. univ. dr. Zoltan 

Rostas,  

 

Conf. univ. dr. 

Marius Lazăr,  

 

Prof. univ. dr. 

Adrian Netedu,   

 

C.S. Principal dr. 

Ludmila Malcoci,  

Universitatea  din 

Bucureşti. 

 

Universitatea 

"Babeş Bolyai" Cluj 

Napoca. 

 

Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi 

 

Academia de Ştiinţe 

din Chişinău, 

Republica Moldova 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 
Prof.univ.dr. Ştefan 

Marian Cojocaru 

CS I dr. Sorin Cace,  

 

Conf.univ.dr. Liviu 

Oprea,  

 

Conf.univ.dr. 

Romeo Asiminei,   

Institutul de 

Cercetare a Calităţii 

Vieţii Bucureşti. 

 

Universitatea de 

Medicină şi 

Farmacie "Gr.T. 

Popa" Iaşi. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 
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Universitatea 

"Alexandru Ioan 

Cuza" din Iaşi 

 

 

 

Comisiile de suținere publică a tezelor de doctorat din perioada 2016-2020 sunt menţionate 

la următorul link: 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/sustineri-teze . 

 

 

5.3. (C) MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

5.3.1. Sistemul de asigurare internă a calității 

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

Standard 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. 

Indicator *C.1.1.1. Școala doctorală în care se încadrează domeniul de studii universitare de 

doctorat face dovada desfășurării constante a procesului de evaluare și asigurare internă a calității 

acestuia în conformitate cu o procedură dezvoltată și aplicată la nivel de IOSUD, printre criteriile 

evaluate regăsindu-se obligatoriu: 

 

IOSUD monitorizează evoluția școlilor doctorale printr-o procedură de evaluare și 

monitorizare internă. Directorul CSUD și prorectorul de resort solicită, de regulă în luna ianuarie, 

raportul de autoevaluare pe anul anterior, cu următoarii itemi: număr conducători de doctorat și 

domenii, număr abilitări și afilieri, activitatea științifică a conducătorilor de doctorat și a 

doctoranzilor; rezultatele admiterii, evoluția numărului de doctoranzi și de teze susținute, 

infrastructura și logistica necesare cercetărilor doctorale, procedurile, normele, politicile, 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/sustineri-teze
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strategiile și măsurile care stau la baza organizării studiilor doctorale. Procedura de evaluare a 

IOSUD este accesibilă la următorul link: 

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/01/Procedura-privind-evaluarea-si-

monitorizarea-interna-a-scolilor-doctorale-din-UAIC.pdf . 

Rapoartele anuale ale școlilor doctorale sunt întocmite de directorii școlilor doctorale, apoi 

sunt transmise spre aprobare CSUD și către prorectoratul de resort. Raportul de autoevaluare 

anuală a școlii doctorale este înaintat și subcomisiei de asigurare a calității din Facultatea FSSP. 

Prorectorul de resort sintetizează datele primite într-un raport al activității la nivelul studiilor 

doctorale realizat pe întreaga universitate, inclus în raportul anual al Rectorului instituției. Raportul 

prorectoratului pentru studii doctorale este supus analizei și aprobării Comisiei pentru studii de 

masterat și pentru studii doctorale a Senatului universitar, care aprobă sau respinge raportul. 

Rapoartele anuale sunt postate pe pagina de internet a Şcolii Doctorale:  

https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-doctorala/Raport_SD_Filosofie_2019.pdf . 

  

La nivel IOSUD a fost aprobată Procedura operațională privind evaluarea și monitorizarea 

internă a școlilor doctorale din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. ( 

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/01/Procedura-privind-evaluarea-si-monitorizarea-

interna-a-scolilor-doctorale-din-UAIC.pdf ). 

Aceasta stabilește modalitatea de evaluare internă a școlilor doctorale și a domeniilor studiilor 

universitare de doctorat în vederea acreditării și evaluării periodice a acestora conform 

Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat elaborată în acord cu legislația în 

vigoare. Aplicarea procedurii este materializată sub forma rapoartelor periodice realizate la nivelul 

Școlii doctorale.  

Prin Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat (  

https://www.info.uaic.ro/wp-content/uploads/2021/02/regulament_doctorat_2019_2020-SD-

FII.pdf) sunt stabilitate politici de asigurare internă a calității care se aplică la nivelul tuturor 

școlilor doctorale din UAIC. 

 

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/01/Procedura-privind-evaluarea-si-monitorizarea-interna-a-scolilor-doctorale-din-UAIC.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/01/Procedura-privind-evaluarea-si-monitorizarea-interna-a-scolilor-doctorale-din-UAIC.pdf
https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-doctorala/Raport_SD_Filosofie_2019.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/01/Procedura-privind-evaluarea-si-monitorizarea-interna-a-scolilor-doctorale-din-UAIC.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/01/Procedura-privind-evaluarea-si-monitorizarea-interna-a-scolilor-doctorale-din-UAIC.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/01/Procedura-privind-evaluarea-si-monitorizarea-interna-a-scolilor-doctorale-din-UAIC.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/01/Procedura-privind-evaluarea-si-monitorizarea-interna-a-scolilor-doctorale-din-UAIC.pdf
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/05/Regulamentul-institutional-de-organizare-si-functionare-a-studiilor-universitare-de-doctorat_apr-2020.pdf
https://www.info.uaic.ro/wp-content/uploads/2021/02/regulament_doctorat_2019_2020-SD-FII.pdf
https://www.info.uaic.ro/wp-content/uploads/2021/02/regulament_doctorat_2019_2020-SD-FII.pdf
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Indicator*C1.1.2. Pe parcursul stagiului de pregătire doctorală sunt implementate mecanisme de 

feedback din partea studenților doctoranzi prin care să se identifice nevoile acestora, precum și 

nivelul lor general de satisfacție față de programul de studii universitare de doctorat, în vederea 

îmbunătățirii continue a proceselor academice și administrative. 

Pe parcursul studiilor doctorale există mecanismele de feedback din partea studenților 

doctoranzi și acestea conduc la eliminarea erorilor și la îmbunătățirea serviciilor academice și 

administrative oferite.  

Programul de pregătire universitară avansată este evaluat prin Chestionarul de evaluare 

utilizat în întreaga universitate. Acesta garantează confidențialitatea răspunsurilor doctoranzilor. 

Sunt evaluate: calitatea conținutului, calitatea prezentării cursului sau seminarului, organizarea 

activității didactice, relația profesor-student, evaluarea / examinarea. Totodată, sunt solicitate 

sugestii pentru îmbunătățirea activității didactice. 

Activitățile de îndrumare ale conducătorilor de doctorat și cele administrative ale Școlii doctorale 

sunt evaluate în baza Chestionarului de apreciere a calității studiilor doctorale, elaborat împreună 

cu reprezentanții studenților doctoranzi în Consiliul Școlii Doctorale 

(https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/organization/consiliul-scolii-doctorale). 

Sunt evaluate: desfășurarea concursului de admitere; accesul la informații; colaborarea cu 

personalul administrativ; colaborarea cu conducătorul de doctorat; activitatea de îndrumare; 

procesul de monitorizare și de evaluare a activității doctoranzilor; calitatea resurselor și a 

condițiilor de cercetare. 

Rezultatele celor două chestionare sunt sintetizate de către reprezentanții doctoranzilor în 

Consiliul Școlii Doctorale și sunt puse la dispoziția conducerii instituției. Rezultatele proprii pot 

fi consultate, la cerere, de titularii cursurilor PPUA și de conducătorii de doctorat. Rezultatele stau 

la baza pooliticilor, strategiilor și măsurilor de îmbunătățire a serviciilor academice și 

administrative. 

 În urma feedback-ului doctoranzilor, Consiliul Școlii Doctorale a elaborat un plan de 

măsuri pentru îmbunătățirea serviciilor Școlii Doctorale. 

 

5.3.2. Transparența informațiilor și accesibilitate la resursele de învățare 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/organization/consiliul-scolii-doctorale
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Standard C.2.1. Informațiile de interes pentru studenții doctoranzi, viitorii candidați, respectiv 

informațiile de interes public sunt disponibile spre consultare în format electronic. 

Indicator C.2.1. Școala doctorală, prin intermediul IOSUD, publică pe website-ul instituției 

organizatoare, cu respectarea reglementărilor generale cu privire la protecția datelor, informații 

precum: 

a) regulamentul școlii doctorale; 

b) regulamentul de admitere; 

c) contractul de studii doctorale; 

d) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă și procedura de susținere publică a tezei; 

e) conținutul programelor de studii; 

f) profilul științific și ariile tematice/temele de cercetare ale conducătorilor de doctorat din 

domeniu, precum și date instituționale de contact ale acestora) lista doctoranzilor din domeniu cu 

informațiile de bază (anul înmatriculării; conducător); 

h) informații despre standardele de elaborare a tezei de doctorat; 

i) linkuri 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. 

Informațiile de interes pentru studenții doctoranzi și informații de interes public  sunt disponibile 

spre consultare pe website-ul Universității și pe pagina web a Școlii doctorale 

(https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/documente ). Aceste informații vizează: 

regulamentul școlii doctorale; regulamentul de admitere; contractul de studii doctorale; 

regulamentul de finalizare a studiilor care să includă și procedura de susținere publică a tezei; 

conținutul programelor de studii; profilul științific și ariile tematice / temele de cercetare ale 

conducătorilor de doctorat din domeniu, precum și date instituționale de contact ale acestora; lista 

doctoranzilor din domeniu cu informațiile de bază (anul înmatriculării; conducător); informații 

despre standardele de elaborare a tezei de doctorat. 

Pe site-ul Şcolii Doctorale sunt accesibile următoarele: 

a) regulamentul școlii doctorale: 

https://www.uaic.ro/studii/studii-universitare-de-doctorat/reglementari-si-formulare/
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/documente
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 https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-doctorala/Regulament_SDdeFilosofie.pdf ;   

(b) regulamentul de admitere:  

https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-

doctorala/Metodologia_de_admitere_la_doctorat_2021-2022.pdf ; 

(c) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă și procedura de susținere publică a tezei: 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/sustineri-teze și 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/documente ;   

(d) conținutul programelor de studii  

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/prezentare ;   

(e) profilul științific și interesele / temele de cercetare ale conducătorilor de doctorat din școală, 

precum și date instituționale de contact ale acestora: 

 https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/prezentare ;   

(f) lista doctoranzilor din școală cu informațiile de bază (anul înmatriculării; conducător) 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/studenti-phd ;   

(g) informații despre standardele de elaborare ale tezei de doctorat 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala ; 

(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: 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/sustineri-teze . 

 

Standard C.2.2. Standardul C.2.2. IOSUD / Școala Doctorală asigură studenților doctoranzi acces 

la resursele necesare derulării studiilor doctorale. 

Indicatorul 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. 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi oferă doctoranzilor posibilitatea de a accesa 

următoarele baze de date: Science Direct Freedom Collection, Scopus, SciFinder (CAS), 

MathSciNet etc., în timp ce, prin intermediul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” 

din Iași, aceștia au acces și la alte baze de date reprezentative, cum ar fi: SpringerLink Journals, 

https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-doctorala/Regulament_SDdeFilosofie.pdf
https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-doctorala/Metodologia_de_admitere_la_doctorat_2021-2022.pdf
https://www.fssp.uaic.ro/images/files/scoala-doctorala/Metodologia_de_admitere_la_doctorat_2021-2022.pdf
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/sustineri-teze
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/documente
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/prezentare
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/prezentare
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/studenti-phd
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/sustineri-teze
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ProQuest Central, Emerald Journals, Science Journals, Thompson Reuters, Oxford Journals, 

SAGE Journals HHS Collection, EBSCO, Wiley Journals etc. 

 

Indicatorul C.2.2.2. Fiecare student doctorand are acces, la cerere, la un sistem electronic de 

verificare a gradului de similitudine cu alte creații științifice sau artistice existente. 

UAIC a achiziționat aplicația Turnitin – sistem electronic de verificare a gradului de similitudine 

cu alte creații științifice sau artistice existente. Este asigurat accesul tuturor cadrelor didactice din 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, deci și al conducătorilor de doctorat, precum și 

posibilitatea doctoranzilor de a utiliza, cu acordul conducătorului de doctorat. 

  

Indicatorul 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 reglementări interne. 

 

Toți studenții doctoranzi înmatriculați la SD-FSSP au acces la infrastructura de cercetare 

disponibilă în cadrul IOSUD – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași, acesta fiind unul 

dintre drepturile studentului doctorand, așa cum sunt ele formulate în art. 16 din Regulamentul 

instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat, prevăzând că pe 

parcursul derulării ciclului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand are dreptul ... 

(d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile și echipamentele Universității 

pentru elaborarea proiectelor de cercetare și a tezei de doctorat. 

 

Lista spațiilor utilizate de doctoranzi și coordonatori 

 

 

Denumire sală 
Capacitate 

(Nr. locuri) 

Suprafață 

(mp) 

Dotări sală  

Smartboard 
Video 

proiector 

Nr. 

Computere 

Coordonator 
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Amfiteatrul II8 85 87,84  1   

Laborator Multimedia 25 50,00   12  

Laborator Informatică 20 28,06   15  

Sala seminar D308 30 50,17 1 1 1  

Sala seminar 306 24 47,32 1    

Centrul de cercetare 

Școala Doctorală R 

23 15  

   

 

TOTAL 
  

2 2 28  

 

Nr. 

crt. 
Spaţiu amenajat Suprafață Coordonator 

 
Se vor preciza adresa, 

denumirea specifică a spațiului 
  

Lista dotărilor utilizate de doctoranzi și coordonatori  

Nr. 

crt. 

Dotare: Echipamente/Software, aparatură, bibliotecă, acces la 

baze de date 

Anul achiziționării sau 

valoarea de inventar 

1 PN III-P1-1.1 TE -2018-0131 (aparatură, soft, cărţi) 2018 

2 PN III-P1-1.1.TE -2016-0259 (aparatură, cărţi) 2016 

3 CTRC UAIC-INVO –IMP (15 computere DEL+15 SOFT+15 OFFICE) 2019 

4 CONTRACT CERCETARE PN III NR. 17/2016 (aparatură) 2018 

5 PROIECT GRANT ROSE 159/2019 COMPUTERE 2019 

 

Standardul C.3.1. Există o strategie și este aplicată, pentru creșterea gradului de internaționalizare 

a studiilor doctorale. 

În domeniul SOCIOLOGIE există numeroase acorduri de mobilitate ERASMUS cu universități 

din străinătate, iar dintre acestea 22 de acorduri sunt destinate studiilor doctorale.  

https://www.fssp.uaic.ro/relatii-internationale/anunturi-relatii-internationale/mobilitati-studiu-

studenti-erasmus 

https://www.fssp.uaic.ro/relatii-internationale/anunturi-relatii-internationale/mobilitati-studiu-studenti-erasmus
https://www.fssp.uaic.ro/relatii-internationale/anunturi-relatii-internationale/mobilitati-studiu-studenti-erasmus
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 Anunțul selecției pentru anul 2018-2019: 

https://www.fssp.uaic.ro/images/diverse/erasmus/Anunt_selectie_SMS_2018-2019_-_FSSP.pdf 

 Regulamentul selecției: 

https://www.fssp.uaic.ro/relatii-internationale/anunturi-relatii-internationale/mobilitati-studiu-

studenti-erasmus 

 La mobilitățile de studiu se adaugă și cele de practică, accesate și ele de doctoranzi.  

   

Indicatorul C.3.1.1. Domeniul de studii evaluat, 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). Cel puțin 35% dintre studenții 

doctoranzi au efectuat un stagiu de pregătire în străinătate sau o altă formă de mobilitate, precum 

participarea la conferințe științifice internaționale.  

A se vedea: https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/38892-2/ 

Indicatorul 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. 

Indicatorul C.3.1.3. Internaționalizarea activităților din cadrul studiilor doctorale este susținută 

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.). 

Situația mobilității doctoranzilor  (2015-2020) 

Nr. 

crt. 

Nume, prenume 

doctorand 

Domeniul de 

doctorat 
Mobilitatea de care a beneficiat și perioada 

https://www.fssp.uaic.ro/images/diverse/erasmus/Anunt_selectie_SMS_2018-2019_-_FSSP.pdf
https://www.fssp.uaic.ro/relatii-internationale/anunturi-relatii-internationale/mobilitati-studiu-studenti-erasmus
https://www.fssp.uaic.ro/relatii-internationale/anunturi-relatii-internationale/mobilitati-studiu-studenti-erasmus
https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/38892-2/
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1 

STOIA A.I. 

RUXANDRA-

MARIA 

Filosofie 
Stagiu de studiu -2015-2016, Sem.2, “Albert 

Ludwig” Freiburg Universitat, Germania 

2 
ŢUŢUIANU C. 

IULIA 
Filosofie 

Stagiu de studiu -2015-2016, Sem.2, 

Universite Sorbonne Nouvelle Paris 3, Franţa 

3 
ZAIŢEV  S. 

EUGENIA 
Filosofie 

Stagiu de studiu -2015-2016, Sem.2, “Albert 

Ludwig” Freiburg Universitat, Germania 

4 

DIACONESCU C. 

ROXANA căs. 

ROMANICĂ 

Ştiinţe Politice 

Stagiu de practică -2016-2017, Sem.2 

09.05.2017-24.07.2017 

WATAN Organisation, Turcia 

5 

ASĂVOAIE C. 

CRISTIANA-

MARIA 

Filosofie 

Stagiu de studiu -2016-2017, Sem.2 

15.05.2017-22.08.2017 

“Albert Ludwig” Freiburg Universitat, 

Germania 

6 

CHIHAIA  I.C.  

MIHAI 

SEBASTIAN 

Ştiinţe Politice 

Stagiu de studiu -2016-2017, Sem.2 

15.05.2017-22.08.2017 

Tel Aviv University, Israel 

7 

CHIHAIA  I.C.  

MIHAI 

SEBASTIAN 

Ştiinţe Politice 

Stagiu de practică -2017-2018, Sem.2 

16.04.2018-15.10.2018 

The German Marshall Fund of the United 

States, Brussels, Belgia  

8 
BURSUC  V. 

IOAN-CIPRIAN 
Filosofie 

Stagiu de studiu -2017-2018, Sem.2 

03.04.2018-28.09.2018 

“Albert Ludwig” Freiburg Universitat, 

Germania 

9 
VIERU C.V. 

MĂLIN TUDOR 
Ştiinţe Politice 

Stagiu de studiu -2017-2018, Sem.2 

06.04.2018-04.10.2018 

“Albert Ludwig” Freiburg Universitat, 

Germania 

10 

TINCU D. 

DUMITRU-

DANIEL 

Filosofie 

Stagiu de studiu -2017-2018, Sem.2 

02.05.2018-28.09.2018 

Universite Sorbonne Nouvelle Paris 3, Franţa 



 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE: 

FILOSOFIE, SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE, COMUNICARE  81 

 

 

 

 
 

11 

TĂTĂRĂU  G. 

IULIANA-

LĂCRĂMIOARA 

căs. TINCU 

Ştiinţe Politice 

Stagiu de studiu -2017-2018, Sem.2 

02.05.2018-28.09.2018 

Universite Sorbonne Nouvelle Paris 3, Franţa 

12 

RUSU  V. 

TUDOREL 

CONSTANTIN 

Ştiinţe ale 

Comunicării 

Stagiu de studiu -2017-2018, Sem.2 

06.02.2018-29.05.2018 

Universita Degli Studi di Salerno, Italia 

13 

GOLOGOŢ I. 

CORINA căs. 

GIURGIA 

Filosofie 

Stagiu de studiu -2017-2018, Sem.2 

01.03.2018-30.05.2018 

Universita Degli Studi di Salerno, Italia 

14 
ROMILA V. 

MARIUS -ERNEST 
Filosofie 

Stagiu de studiu -2017-2018, Sem.2 

15.01.2018-14.04.2018 

Universite Bourgogne Dijon, Franţa 

15 

ASĂVOAIE C. 

CRISTIANA-

MARIA 

Filosofie 

Stagiu de studiu -2017-2018, Sem.2 

16.04.2018-01.08.2018 

“Albert Ludwig” Freiburg Universitat, 

Germania 

16 

DIACONESCU C. 

ROXANA căs. 

ROMANICĂ 

Ştiinţe Politice 

Stagiu de practică -2017-2018, Sem.2 

06.11.2017-05.02.2018 

WATAN Organisation, Turcia 

17 
BURSUC  V. 

IOAN-CIPRIAN 
Filosofie 

Stagiu de studiu -2018-2019, Sem.2 

01.07.2019-30.09.2019 

“Albert Ludwig” Freiburg Universitat, 

Germania 

18 

SPASCHI E. 

COSMIN 

FLORENTIN 

Filosofie 

Stagiu de studiu -2019-2020, Sem.1 

07.10.2019-30.03.2020 

Konstanz University, Germania 
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5.4. Strategii și proceduri implementate la nivelul școlii doctorale ca măsuri de 

îmbunătățire continuă a calității programelor doctorale 

 

În vederea asigurării calității la nivel de SD-FSSP, au fost luate următoarele măsuri, 

incluse în Regulamentul SD-FSSP sau în metodologiile, regulamentele și procedurile IOSUD: 

1) Cursurile și seminariile din cadrul PPUA conțin o disciplină privind metodologia cercetării și 

elaborarea tezelor de doctorat și alta privitoare la etica și integritatea academică;  

2) Cursurile și seminariile din cadrul PPUA sunt susținute de profesori și conferențiari care sunt 

conducători de doctorat, acoperind o paletă largă de interese de cunoaștere și de specializări;  

3) Programul PPUA poate fi echivalat cu un program de cercetare realizat în altă instituție sau cu 

un masterat de cercetare; echivalarea are loc cu aprobarea Consiliului Școlii Doctorale;  

4) Planurile de cercetare științifică sunt aprobate de către conducătorii de doctorat și de către 

Consiliul Școlii Doctorale;  

5) Componența comisiilor de îndrumare este aprobată de Consiliul Școlii Doctorale; Întâlnirile 

periodice ale membrilor comisiei de îndrumare cu studentul-doctorand sunt consemnate într-o Fișă 

de activitate zilnică predată lunar și supusă aprobării directorului Școlii Doctorale, care realizează 

pontajul lunar al activităților;  

6) Conducătorii de doctorat au obligația să asigure îndrumarea științifică, profesională și 

deontologică a fiecărui student-doctorand, să sprijine mobilitatea doctorandului, să monitorizeze 

și să evalueze obiectiv activitatea fiecărui student-doctorand, să includă studentul-doctorand în cel 

puțin un proiect de cercetare, odată cu începerea programului de cercetare individuală;  

7) Evidența operativă a studenților doctoranzi este realizată la nivelul SD, de către Secretariatul 

SD. Întreaga activitate legată de gestiunea activității studenților-doctoranzi se desfășoară în școala 

doctorală, de la admitere până la susținerea publică a tezei, inclusiv; 

8) Doctoranzii au dreptul să beneficieze de sprijin instituțional, în limita finanțării alocate studiilor 

doctorale, pentru a participa la conferințe sau congrese științifice. În acest sens, CSD a aprobat 

Metodologia de alocare a fondurilor destinate cercetării doctorale, care prevede alocarea anuală 

a unui număr de finanțări pentru cercetările doctorale, în baza unei competiții interne, în limita 
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sumei de 3000 lei / doctorand. Numărul de finanțări și suma maximă pusă la dispoziție sunt 

stabilite de Consiliul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice;  

9) La momentul fiecărui raport studenții-doctoranzi trebuie să îndeplinească următoarele standarde 

minimale și obligatorii de activitate științifică: la susținerea raportului nr. 2 studentul-doctorand 

trebuie să aibă un articol/recenzie publicat(ă) sau o comunicare științifică; la susținerea raportului 

nr. 3 studentul-doctorand trebuie să aibă un articol/recenzie publicat(ă) sau o comunicare 

științifică, realizat(ă) după susținerea raportului anterior, realizat(ă) după susținerea raportului 

anterior. 

Evaluarea internă a conducătorilor de doctorat se realizează periodic, o dată la 5 ani. 

Criteriul principal după care se realizează evaluarea este cel al îndeplinirii standardelor minimale 

în vigoare pentru obținerea atestatului de abilitare / a gradului de profesor universitar, din domeniul 

în care conduce doctorate. În urma evaluării interne periodice, CSD analizează oportunitatea 

menținerii sau încetării calității de membru al SD pentru conducătorii de doctorat care nu 

îndeplinesc standardele minimale în vigoare ale domeniului. 

Școala doctorală realizează și evaluarea periodică a conducătorilor de doctorat de către 

studenții-doctoranzi, după modelul celei realizate la ciclurile de licență și master. CSD evaluează 

periodic corespondența dintre oferta tematică a conducătorilor de doctorat și dinamica noilor 

calificări de pe piața muncii, luând măsuri în vederea acoperirii unor noi arii tematice; CSD 

evaluează periodic corespondența dintre oferta tematică a conducătorilor de doctorat și gradul de 

acoperire a principalelor arii tematice ale domeniului, luând măsuri în vederea acoperirii cu noi 

conducători de doctorat; CSD adoptă politici, strategii și măsuri pentru remedierea deficiențelor 

observate în activitățile din Școala Doctorală și, eventual, solicită astfel de strategii din partea 

directorilor departamentelor didactice și a conducerii executive a facultății.Măsurile privind 

îmbunătățirea calității proceselor de predare-învățare și cercetare au fost incluse și în Planul 

Operațional al FSSP ( https://www.fssp.uaic.ro/images/files/Plan_operational_Filosofie.pdf ). 

 

 

 

 

https://www.fssp.uaic.ro/images/files/Plan_operational_Filosofie.pdf
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Prezentul dosar conţine 84 pagini. 

 

 

Data: 31.05.2021 Director Școală Doctorală, 

Prof. univ. dr. Nicolae Râmbu 

 
 

 

 

 


