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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: 9 conducători doctorat 

Sociologie: 7 conducători doctorat 

Științe politice: 4 conducători doctorat 

Științe ale comunicării: 1 conducător de doctorat 

 
SITUAȚIA ABILITĂRILOR ȘI AFILIERILOR 

Nr.c

rt. 
Numele şi prenumele 

Domeniul de 

doctorat 

Instituţia unde 

este titular 

candidatul 

Data la care a 

obținut atestatul de 

abilitare 

Afilierea la IOSUD 

– UAIC 

1 Virgil Stoica Științe Politice UAIC-FSSP 8 septembrie 2017  2018 

2 Florin Crîșmăreanu Filosofie 
UAIC/FSSP-

Dep. Cercetare 
2 noiembrie 2017 2018 

 
 

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 
Filosofie  4 4 confirmari O.M. 

2 
Școala Doctorală de Filosofie și 

Științe Social-Politice 
Sociologie 10 

4 confirmari O.M. 

6 in asteptare 

validare 

CNATDCU 

3 
Școala Doctorală de Filosofie și 

Științe Social-Politice 
Științe Politice 1 

1 in asteptare 

validare 

CNATDCU 

 

Total: 15 teze susținute, din care 8 au fost confirmate și 7 sunt în așteptarea validării CNATDCU. 
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Evoluția numărului de studenți doctoranzi înscriși în anii universitari 2017/2018 și 2018/2019 

 

În anul universitar 2018-2019 sunt înmatriculați 126 studenți doctoranzi (anii I-III și anii de grație), în 

vreme ce în anul universitar 2017-2018 au fost înmatriculati 117 studenți doctoranzi. Evoluția 

numărului de studenți doctoranzi este crescătoare (cu 9 studenți doctoranzi mai mult). 

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

2017/2018 și 2018/2019 

 

În anul universitar 2018-2019 sunt înmatriculați 2 studenți doctoranzi etnici (anii I-III și anii de grație), 

în vreme ce în anul universitar 2017-2018 au fost înmatriculați tot 2 studenți doctoranzi etnici romani. 

Evoluția numărului de studenți doctoranzi este constantă. 

 

În anul universitar 2018-2019 sunt înmatriculați 20 studenți doctoranzi din străinătate – Israel și 

Camerun (anii I-III și anii de grație), în vreme ce în anul universitar 2017-2018 au fost înmatriculati 15 

studenți doctoranzi din strainatate. Evoluția numărului de studenți doctoranzi este în ușoară creștere (cu 

5 studenți doctoranzi mai mult). 

 

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

octombrie 2017 

 

În anul universitar 2018-2019 sunt înmatriculați 126 studenți-doctoranzi (anii 1-3 și anii de grație). 

 

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

 

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. Susținerile publice, o parte din susținerile de rapoarte și ședințele se 

desfășoară în Sala de Consiliu a facultății. 

 

În anul 2017 au fost pierdute spațiile destinate doctoranzilor de care dispunea Școala Doctorală 

(corp Romtelecom, etajul 5). După ce am semnalat situația conducerii facultății, care a semnalat-o 

conducerii executive a universității, a apărut o soluție recentă, în ianuarie 2019, când facultății 

noastre i-a fost distribuit spațiul R 23, din corpul Romtelecom (aprox. 15-20 locuri). Conducerea 

facultății a distribuit spațiul către Școala Doctorală, în perioada următoare urmând să îl preluăm 

efectiv. Destinația lui probabilă va fi: spațiu pentru cursurile PPUA, realizarea activității de 

îndrumare a doctoranzilor, susținerea rapoartelor de cercetare și susținerea publică a tezelor de 

doctorat, cercetări de echipă, desfășurarea colocviilor doctorale și a altor manifestări științifice 

destinate doctoranzilor.  

 

Spațiul de arhivare a dosarelor doctoranzilor a fost eficientizat, dar se impune pentru viitor 

găsirea unui spațiu destinat exclusiv arhivării dosarelor de la SD. 

 

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

 

Nr.c

rt. 

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 

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

Gheorghiu 

Prof. univ. dr. 

D. Zoltan 

Rostas 
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3 
Botezat Doru 

Lucian 
FSSP Sociologie 

2018 (in asteptare 

validare CSUD -

UAIC) 

Prof. univ. dr. 

M. D. 

Gheorghiu 

Prof. univ. dr. 

Vasile 

Astarastoaie 

 
La acestea se adaugă un acord de cotutelă cu Franța (Universitatea Grenoble) în care SD-FSSP este 

parteneră (doctorandul este înmatriculat în Franța). 

Există un număr mare de parteneriate Erasmus și Erasmus+, în cadrul cărora studenții-

doctoranzi beneficiază de stagii de studiu în străinătate, iar conducătorii de doctorat beneficiază 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 

 

 

 

Domeniul 

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 

 

 

Filosofie 

 15 5 6   6 cărți; 

 2 

capitole 

în 

volume 

colective 

 

Sociologie 1 1 7    2 cărți, 2 

capitole 

în 

volume 

colective 

 

Științe 

politice 

   1   1 carte, 

1 capitol 

în 

volume 

colective 

 
Știinșe ale 

comunicării 

 1  1   1 carte 

TOTAL 

Filosofie și 

Științe Social-

Politice 

 

 

 

1 

 

17 

 

12 

 

8 

 

0 

 

0 

10 cărți; 

5 

capitole 

volume 

colective 

 

 

FILOSOFIE 

Conferințe internaționale: 38 

Conferințe naționale: 31 

Contracte de cercetare internaționale: 2 
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Contracte de cercetare naționale: 4 

 

SOCIOLOGIE 

Conferințe internaționale: 24 

Conferințe naționale: 2 

Contracte de cercetare internaționale: 7 

Contracte de cercetare naționale: 3 

 

ȘTIINȚE POLITICE 

Conferințe internaționale: 11 

Conferințe naționale: 1 

Contracte de cercetare internaționale:  

Contracte de cercetare naționale: 2 

 

 

ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII 

Conferințe internaționale:  

Conferințe naționale:  

Contracte de cercetare internaționale:  

Contracte de cercetare naționale:  

 

TOTAL alte activități de cercetare: 

Conferințe internaționale: 73 

Conferințe naționale: 34 

Contracte de cercetare internaționale: 9 

Contracte de cercetare naționale: 9 

 

 

Studenți-doctoranzi 
 

ȘCOALA 

DOCTORALĂ 

 

 

 

Domeniul 

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 

 

Filosofie 

 8 4 11   1 capitol 

în volum 

colectiv 

 

Sociologie 1 1 8 5   2 

capitole 

volume 

colective 

 
Științe 

politice 

  4 5    

 

Științe ale 

comunicării 

  2 1   1 capitol 

în volum 

colectiv 

TOTAL 

Filosofie și 

Științe Social-

Politice 

  

1 

 

9 

 

18 

 

22 

 

0 

 

0 

4 

capitole 

în 

volume 

colective 
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FILOSOFIE 

Conferințe internaționale: 11 

Conferințe naționale: 26 

Contracte de cercetare internaționale: 1 

Contracte de cercetare naționale: 1 

Erasmus+: 3 

 

SOCIOLOGIE 

Conferințe internaționale: 36 

Conferințe naționale: 26 

Contracte de cercetare internaționale:  

Contracte de cercetare naționale:  

Erasmus+:  

 

ȘTIINȚE POLITICE 

Conferințe internaționale: 18 

Conferințe naționale: 2 

Contracte de cercetare internaționale: 1 

Contracte de cercetare naționale:  

Erasmus+: 2 

 

ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII 

Conferințe internaționale: 11 

Conferințe naționale: 5 

Contracte de cercetare internaționale:  

Contracte de cercetare naționale:  

Erasmus+: 1 

 

TOTAL alte activități de cercetare: 

Conferințe internaționale: 76 

Conferințe naționale: 59 

Contracte de cercetare internaționale: 2 

Contracte de cercetare naționale: 1 

Erasmus+: 6 

 

 

6. Activități specifice pentru creșterea competitivității și vizibilității cercetării studenților 

doctoranzi 

 

În 2018 Școala Doctorală a organizat prima ediție a conferinței internaționale destinată 

doctoranzilor FSSP, cu titlul Doctoral Research and Public Sphere: An Interaction 

(https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/evenimente/international-conference-of-the-
doctoral).   
Au fost organizate cu regularitate Colocviul Doctoral de Filosofie (organizatori George Bondor, 

Ioan Alexandru Tofan) și Colocviul Doctoral de Sociologie (organizator Daniela Cojocaru). 

 

Doctoranzii au participat la prima conferință a Consorțiului Universitaria (București și Cluj 

Napoca), precum și la alte conferințe din țară și din străinătate. Îndeosebi pagina de facebook a 

școlii doctorale informează despre oportunitățile de participare la evenimente internaționale, 

evidențiind totodată realizările acestora. Pentru creșterea vizibilității cercetărilor doctorale, va fi în 

curând actualizată pagina școlii doctorale, iar cercetările doctoranzilor vor fi mult mai vizibile. 

 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/evenimente/international-conference-of-the-doctoral
https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/evenimente/international-conference-of-the-doctoral
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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. 

 

În anul 2018 școala doctorală a lansat competiția 3MT, iar câștigătorul pe școala doctorală, dr. 

Cristinel Munteanu, a câștigat și competiția pe întreaga universitate.  

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/anunturi/competitia-3mt-din-uaic  

 

La data de 14.12.2018 Consiliul Școlii Doctorale a adoptat Metodologia de alocare a fondurilor 

destinate cercetărilor doctorale, aceasta fiind aprobată de Consiliul Facultății în data de 

14.01.2019. Metodologia este are ca principal obiectiv creșterea numărului de participări ale 

doctoranzilor la conferințe internaționale desfășurate în străinătate. 

 

În același scop, CSD a adoptat, în 14.12.2018, strategia de creștere a gradului de internaționalizare a 

studiilor doctorale. 

 

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. 

 

În anul 2018 am reușit o creștere a competitivității la admitere, fapt care a condus la un număr mai 

mare de doctoranzi înmatriculați în anul 2018-2019 (34, față de 26 în anul universitar 2017-2018). 

 

7. Concluzii și propuneri de perspectivă 

 

Pentru 2019 ne propunem creșterea în continuare a competitivității la admitere printr-o mai bună 

popularizare a ofertei școlii doctorale, atragerea de candidați din străinătate. 

De asemenea, ne propunem continuarea politicii de realizare a unui cadru care să favorizeze 

prezența cât mai numeroasă a doctoranzilor la evenimentele facultății, încurajarea lor pentru a 

organiza evenimente și pentru a participa la manifestări științifice în străinătate. 

Totodată, ne propunem o mai bună popularizare în rândul doctoranzilor a posibilităților de a efectua 

mobilități Erasmus+.   

 

 

 

 

Director Şcoala Doctorală, 

 

Prof. univ. dr. George BONDOR 

 

 

https://www.fssp.uaic.ro/departamente/scoala-doctorala/anunturi/competitia-3mt-din-uaic

