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1. Informații generale referitoare la școala doctorală 

 

Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social-Politice are un număr de 21 conducători de 

doctorat în 4 domenii: 

 

Filosofie: 10 conducători doctorat 

Sociologie: 7 conducători doctorat 

Științe politice: 3 conducători doctorat 

Științe ale comunicării: 1 conducător de doctorat 

 

În anul 2017 a obținut atestatul de abilitare și s-a afiliat școlii doctorale FSSP 1 cadru didactic. De 

asemenea, 2 cadre didactice au susținut tezele de abilitare în anul 2017, au obținut atestatul de 

acreditare în ianuarie 2018, iar solicitările lor de afiliere la SD sunt în curs de analiză și aprobare: 1 

cadru didactic pentru domeniul Științe Politice și 1 cadru didactic pentru domeniul Filosofie 

 

SITUAȚIA ABILITĂRILOR ȘI AFILIERILOR 

Nr.

crt. 
Numele şi prenumele 

Domeniul de 

doctorat 

Instituţia unde 

este titular 

candidatul 

Data la care a 

obținut atestatul 

de abilitare 

Afilierea la 

IOSUD – UAIC 

1 Dumitru Stan Sociologie UAIC-FSSP 2017 
2017 

 

2 Virgil Stoica Științe Politice UAIC-FSSP Ianuarie 2018  în curs 

3 Florin Crîșmăreanu Filosofie 
UAIC/FSSP-

Dep. Cercetare 
Ianuarie 2018 în curs 

 
SUSŢINERI TEZE DE DOCTORAT ȘI CONFIRMĂRI TITLURI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE 

Nr. 

crt. 
Școala doctorală Domeniul Susțineri publice 

Confirmări titlu 

de doctor 

1 
Școala Doctorală de Filosofie și 

Științe Social-Politice 
Științe Politice 2 

1 confirmare,  

1 în așteptare 

2 
Școala Doctorală de Filosofie și 

Științe Social-Politice 
Sociologie 2 

În așteptarea 

validării 

CNATDCU 



2 

 

3 
Școala Doctorală de Filosofie și 

Științe Social-Politice 
Filosofie 4 

În asteptarea 

validarii 

CNATDCU 

 

 

Evoluția numărului de studenți doctoranzi înscriși în anii universitari  2016/2017 și 2017/2018 

 

În anul universitar 2017/2018 sunt înmatriculați 117 studenți-doctoranzi (anii 1-3 și anii de grație), în 

vreme ce în anul universitar 2016/2017 au fost inmatriculați 118 studenți-doctoranzi. Evoluția 

numărului de studenți-doctoranzi este constantă. 

 

Evoluția numărului de etnici români și a candidaților din străinătate înscriși în anii 

universitari  2016/2017 și 2017/2018 

 

În anul universitar 2017/2018 sunt înmatriculați 4 studenți-doctoranzi etnici români, în vreme ce în 

anul universitar 2016/2017 au fost înmatriculați 2 studenți-doctoranzi etnici români. 

 

În anul universitar 2017/2018 sunt înmatriculați 4 studenți-doctoranzi din categoria românilor de 

pretutindeni (proveniți din Republica Moldova), la fel ca în anul universitar 2016/2017. 

 

În anul universitar 2017/2018 sunt înmatriculați 15 studenți-doctoranzi din străinătate (14 Israel și 1 

Camerun), în vreme ce în anul universitar 2016/2017 au fost înmatriculați 12 studenți-doctoranzi 

din străinătate. 

 

Situația studenților doctoranzi înscriși în anul universitar 2017/2018 și raportați la 1 

octombrie 2017 

 

În anul universitar 2017/2018 sunt înmatriculați 116 studenți-doctoranzi (anii 1-3 și anii de grație). 

 

2. Spații amenajate și infrastructură de cercetare la care au acces studenții doctoranzi  

 

În anul 2017 au fost pierdute cele 2 spații destinate doctoranzilor de care dispunea Școala Doctorală 

(corp Romtelecom, etajul 5). De alte spații nu dispunem în acest moment. Am semnalat situația 

conducerii facultății, care a semnalat-o conducerii executive a universității. Conducătorii de 

doctorat își desfășoară activitatea din cadrul Școlii Doctorale în spațiile puse la dispoziție de către 

departamentele didactice (birouri comune cu alți colegi), la fel directorul SD. Secretariatul SD, 

asigurat de secretara-șefă a facultății, își desfășoară activitatea în spațiul comun al Secretariatului 

facultății, spațiul de arhivare fiind insuficient. Susținerile publice, o parte din susținerile de rapoarte 

și ședințele se desfășoară în Sala de Consiliu a facultății. 

 

Se impune găsirea unui spațiu de arhivare a dosarelor doctoranzilor destinat exclusiv activităților 

SD. De asemenea, nevoia unor spații pentru desfășurarea activităților conducătorilor de doctorat și a 

cercetărilor doctoranzilor este foarte mare. 

 

3. Acorduri bilaterale naționale și internaționale pentru teze coordonate în cotutelă 

 

 

Nr.

crt. 

Numele şi 

prenumele 
Școala Doctorală Domeniul 

An 

semnare cotutelă 

Conducător 

ştiinţific 

UAIC 

Conducător 

ştiinţific 

Universitate 

parteneră 

1 
Sîrghea F. 

Robert 
FSSP Filosofie 2015 

Prof. Dr. T. 

D. 

Stănciulescu 

Pr. Prof. Dr. 

Gheorghe 

Popa 



3 

 

2 Costin Dana FSSP Sociologie 2017 
Prof. Dr. M. 

D. Gheorghiu 
Prof. Dr. ?  

 

La acordurile de cotutelă se adaugă un număr mare de parteneriate Erasmus și Erasmus+, în cadrul 

cărora studenții-doctoranzi beneficiază de stagii de studiu în străinătate, iar conducătorii de doctorat 

de stagii de predare în universitățile partenere. 

 

4. Proiecte de cercetare în care sunt implicați studenții doctoranzi (proiecte de cercetare 

științifică cu instituții academice / mediul de afaceri / sectorul public / altele) 

 

 

În anul 2017 conducătorii de doctorat au fost membri în 12 proiecte de cercetare. În 9 dintre acestea 

au fost implicați studenți-doctoranzi al Școlii Doctorale. 

 

5. Valorificarea rezultatelor cercetărilor 

 

Conducători de doctorat 

 

ȘCOALA DOCTORALĂ 

 

Articole 

științifice 

publicate 

in extenso 

în reviste 

cotate Web 

of Science 

cu factor 

de impact 

Articole 

științifice 

publicate 

in extenso 

în reviste 

indexate 

fără factor 

de impact 

Articole 

științifice 

publicate 

in extenso 

în reviste 

indexate 

BDI 

Articole 

științifice 

publicate in 

extenso în 

volumele 

conferințelor 

Articole 

publicate în 

dicționare și 

enciclopedii 

Brevete Cărți 

Filosofie și Științe 

Social-Politice 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

0 

5 cărți; 

19 

capitole 

în 

volume 

colective 

 

Conferințe susținute: 87 

Premii obținute: 1 premiu al Academiei Române 

 

Studenți-doctoranzi 
 

ȘCOALA DOCTORALĂ 

 

Articole 

științifice 

publicate 

in extenso 

în reviste 

cotate Web 

of Science 

cu factor 

de impact 

Articole 

științifice 

publicate 

in extenso 

în reviste 

indexate 

fără factor 

de impact 

Articole 

științifice 

publicate 

in extenso 

în reviste 

indexate 

BDI 

Articole 

științifice 

publicate in 

extenso în 

volumele 

conferințelor 

Articole 

publicate în 

dicționare și 

enciclopedii 

Brevete Cărți 

Filosofie și Științe 

Social-Politice 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

18 

 

 

24 

 

 

1 

 

 

0 

1 carte; 

1 

capitol 

în 

volum 

colectiv 

 

Conferințe susținute: 57 

 

 

 

 

 



4 

 

6. Activități specifice pentru creșterea competitivității și vizibilității cercetării studenților 

doctoranzi 

 

Începând cu toamna anului 2017, Școala Doctorală organizează un colocviu anual destinat 

doctoranzilor cu prilejul Zilelor UAIC. La ediția I, organizată de doctoranzi, au participat studenți 

din toate ciclurile, fapt care poate contribui la atragerea studenților către studiile doctorale. De 

asemenea, școala doctorală s-a implicat ca partener în organizarea altor prelegeri și conferințe cu 

participare internațională. Cei mai buni doctoranzi beneficiază de burse Erasmus și Erasmus+, în 

2017 fiind programate mai multe sesiuni de informare și de selecție pentru doctoranzi. Cei mai buni 

doctoranzi susțin activități de seminar, câțiva sunt implicați în activitățile diferitelor centre de 

cercetare sau cercuri existente în facultate. Pentru 2018 se profilează organizarea, pe lângă 

colocviul anual, a unei conferințe internaționale destinată doctoranzilor. Doctoranzii sunt 

impulsionați să publice și să participe la conferințe și prin noul Regulament al SD, aprobat în 

decembrie 2017, care prevede ca standard pentru susținerea rapoartelor 2 și 3 existența câte unui 

articol sau a unei conferințe. 

 

Pentru 2018 ne propunem impulsionarea conducătorilor de doctorat în vederea includerii 

doctoranzilor în proiecte de cercetare și în echipe de cercetare, realizarea de colocvii doctorale 

periodice de către fiecare conducător de doctorat sau de grupuri de conducători, modificarea site-

ului școlii doctorale în așa fel încât realizările doctoranzilor și progresele lor să devină cât mai 

vizibile. Pagina de facebook a școlii doctorale și site-ul informează constant despre oportunități de 

conferințe, publicații, proiecte ori concursuri, evenimente interesante pentru doctoranzi. 

 

Și pentru 2018 școala doctorală a lansat competiția 3MT, iar noul Regulament prevede o competiție 

anuală prin care 3 doctoranzi cu cele mai bune performanțe primesc finanțări pentru stagii în 

străinătate.  

 

 

7. Concluzii și propuneri de perspectivă 

 

Pentru 2018 ne propunem creșterea competitivității la admitere, atragerea de candidați din 

străinătate, eventual din rândul studenților străini care desfășoară stagii Erasmus la UAIC, dar și 

prin realizarea paginii în limba engleză a site-ului școlii doctorale. 

 

De asemenea, ne propunem o mai bună gestiune a situației școlare a doctoranzilor și realizarea unui 

cadru care să favorizeze prezența cât mai numeroasă a doctoranzilor la evenimentele facultății și 

încurajarea lor pentru a organiza evenimente.   

 

 

 

 

Director Şcoala Doctorală, 

 

Prof. univ. dr. George BONDOR 

 

 


