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1.

MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII

Misiunea şi obiectivele programului de studii de doctorat
Misiunea Programului de Studii - Doctorat
Programul studii universitare de doctorat asumă misiunea de dezvoltare a resursei
umane competente în realizarea cercetării științifice, capabile de inserție pe piața
muncii înalt calificate. Programul asigură formarea de competențe profesionale,
de conținut, cognitive și de cercetare în domeniul Științe umaniste, Filologie.
2. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE
Misiunea asumată generează două obiective majore:
transmiterea cunoştinţelor de specialitate și interdisciplinare necesare
formării competențelor specific și transversal;
dezvoltarea abilităților de cercetare și adoptarea unui comportament
adecvat cercetării științifice.
Competențele de specialitate și transversale formate prin programul de
studii avansate sunt în concordanță cu HG 681/2011:
CPD1. Cunoştinţe avansate în domeniu;
CPD2. Capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a
problemelor de cercetare în domeniu;
CPD3. Stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată
generale şi specifice;
CPD4. Competenţe privind managementul proiectelor de cercetare;
CPD5. Abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice;
CPD6. Abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie
internaţională necesare documentării şi elaborării de lucrări ştiinţifice;
CPD7. Înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor
eticii şi deontologiei cercetării ştiinţifice în domeniul științelor
filologice.
Competenţe transversale:
CTD1. Competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei;
CTD2. Competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie
internaţională; CTD3. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi
comunicării;
CTD4. Abilităţi de interrelaţionare şi de lucru în echipă;
CTD5. Competenţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare;
CTD6. Cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul
drepturilor de proprietate intelectuală.
3. STRUCTURA PE SĂPTĂMÂNI ANULUI UNIVERSITAR
Număr de semestre: 2
Număr de credite obligatorii: 30
Număr de ore de activităţi didactice /săptămână: 8

4.

FLEXIBILITATEA PROGRAMULUI. CONDIŢIONĂRI

Programul de studii de doctorat în domeniul filologie conține un program de studii
avansate și un program de cercetare științifică.
a)

Programul de studii avansate se desfășoară în anul I, pe parcursul unui semestru.

Programul prevede discipline obligatorii care sunt de două feluri: fundamentale parcurse de toți
doctoranzii și de specialitate, doctoranzii optând în funcție de cele două direcții de cercetare:
lingvistică și literară.
Diciplinele fundamentale asigură formarea competențelor

și sunt stabilite în

contextul cadrului juridic/legislativ în vigoare. Acestea sunt următoarele:
-

Etica și integritatea academică;

-

Metode de cercetare în domeniul filologic;

Disciplinele opţionale de specialitate devin obligatorii după ce doctoranzii optează pentru
o direcție de cercetare (limba română sau literatură română/ franceză).
Direcția limba română conține următoarele discipline:
-

Tendințe actuale în cercetarea lingvistică;

-

Dinamica limbii: sincronie și diacronie;

-

Gramatica argumentativă a discursului.

Direcția cercetării literare conține disciplinele:
-

Pragmatica textului literar;

-

Aspecte noi în naratologie/dramaturgie;

-

Metamorfoze ale poeziei moderne;

-

Tendințe noi în didactica limbilor și a culturilor.

Alegerea direcției se face de către student, înainte de începerea anului universitar, cu
acordul conducătorului științific.
În urma parcurgerii unei direcții de studiu, doctorandul obține un număr de 30 de credite.
b)
-

Programul individul de cercetare științifică are două faze:
După susținerea Proiectul de cercetare științifică, în anul al doilea trebuie să

susțină cele trei Rapoarte de cercetare științifică și, trebuie, de asemenea, să publice un articol
într-o revistă BDI. Datele susținerii rapoartelor de progres sunt propuse de conducătorul de doctorat
în contractul de cercetare și se susțin pe baza cererii formulate de student. Fiecare dintre acestea este
cuantificat cu 30 de credite, așa încât, în anul I și al II-lea, doctorandul acumulează un număr de

180 de credite.
c)

Elaborarea tezei de doctorat se desfășoară sub directa îndrumare a conducătorului

științific și a comisiei de îndrumare.
În acest timp, trebuie, de asemenea, să publice minimum două articole în reviste BDI, din
problematica temei pe care o cercetează.
Conducătorul de doctorat și membrii comisiei de îndrumare nu pot lipsi de la activitățile
obligatorii ale studentului din programul individual de cercetare, conform actelor normative în
vigoare.
5. CONDIŢII DE PROMOVARE A UNUI AN DE STUDII
Condiţiile de înscriere în anul următor, condiţiile de parcurgere a programului de studii de
doctorat respectă Regulamentul de credite transferabile ECTS, Regulamentul de organizare și
desfășurare a studiilor universitare de doctort, Regulamentul privind activitățile profesionale,
studii universtare de doctorat, Universitatea din Pitești.
6. FINALIZARE STUDIILOR – TEZA DE DOCTORAT
Studiile universitare de doctorat se încheie cu susținerea publică a tezei de doctorat.
Perioada de elaborare a tezei de doctorat- pe toată perioada studiilo - este de 3 ani, cu
posibilități de prelungire cu 1-2 ani, din motive temeinice, conform legislației în vigoare.
Prelungirea cu 1-2 ani a studiilor universitare de doctorat vizează doar finalizarea tezei și
prezentarea acesteia, pentru studenții care au susținut toate rapoartele de progres în cercetare,
conform anexei la contractul de studii.
Teza de doctorat se susține în comisia de îndrumare din școala doctorală și dacă primește
calificativul admis, poate fi prezentată public în comisia de experți din domeniul științe umaniste,
filologie.
Calificativele excelent, foarte bine, bine și satisfăcător acordate tezei la susținerea publică
și validarea acestora în comisia de specialitate a CNATDCU, stau la baza acordării titlului științific
de doctor în domeniul filologie pentru autorul tezei.
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Semestrul I 14 săptămâni

Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.

Ore/săpt.
S/LP P

Denumirea disciplinei
C
Metode de cercetare în domeniul filologic
Etica și integritatea academică
Tendințe actuale în cercetarea lingvistică

1/1

-

1/1

-

-

2

Pragmatica textului literar
Dinamica limbii: sincronie și diacronie
Metamorfoze ale poeziei moderne
Gramatica argumentativă a discursului

1

1

2

-

Aspecte noi în naratologie/dramaturgie
Tendințe noi în didactica limbilor și a culturilor
TOTAL ore/credite: cercetarea lingvistică/literară
Proiectul de cercetare științifică
8
Raportul nr. 1 de cercetare științifică
9
10
Raportul nr. 2 de cercetare științifică
11
Raportul nr. 3 de cercetare științifică
12
Articol publicat în reviste BDI
TOTAL CREDITE

1

-

1

-

2

-

2

-

PC
-

8/8

5/5
5/5
6
6
7
6
7
4
4
30/30
30
30
30
30
30
180

Forma
eval.
V
V
E
E
E
E
E
E
V
E
E
E
E
V

Semestrul II 14 săptămâni
Nr.c
rt.

Denumirea disciplinei

Ore/săpt.
S/LP

C

Discipline liber alese (L)**
Program de pregătire suplimentar individualizat – 1-2 discipline
stabilite de fiecare conducător de doctorat în funcție de competențele
doctoranzilor și temele de cercetare (conform contractelor de studii
individuale)
TOTAL ore

2

1
1

P

-

PC

5

Forma
eval.

E

2

** Punctele de credit obţinute de student la aceste discipline sunt puncte de credit suplimentare.
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