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Preambul
Universitatea din Pitești funcţionează ca instituţie organizatoare de doctorat, în
conformitate cu reglementările naţionale şi interne în vigoare. În cadrul IOSUD Universitatea
din Pitești funcţionează la momentul actual un număr de 8 şcoli doctorale, care oferă programe
aferente celui de-al treilea ciclu de studii universitare pentru 10 domenii de doctorat.
Programele de studii universitare de doctorat oferite de IOSUD Universitatea din
Pitești cuprind două componente: programul de studii avansate şi programul de cercetare
ştiinţifică. Programele de studii universitare de doctorat se desfăşoară la forma de învăţământ
cu frecvenţă şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
În contextul general al preocupării Universităţii din Pitești pentru creşterea continuă a
calităţii proceselor didactice, de cercetare şi manageriale gestionate, un loc important îl are
autoevaluarea programelor de studii, în mod concret evaluarea activităţii IOSUD. La IOSUD
Universitatea din Pitești, urmărirea creşterii calităţii este un proces continuu, marcat de
autoevaluări periodice cel puţin o dată la 5 ani.
1.

Scop

Autoevaluarea IOSUD Universitatea din Pitești are în vedere cuantificarea gradului de
îndeplinire a următoarelor obiective:
- respectarea la nivel instituţional a cerinţelor legale şi bunelor practici în domeniul
organizării şi desfăşurării studiilor universitare de doctorat
- evaluarea aspectelor legate de resursa umană, activitatea de cercetare, dotarea
materială etc. la nivelul IOSUD şi al şcolilor doctorale
- evaluarea calitativă şi cantitativă a rezultatelor de cercetare obţinute la nivelul
şcolilor doctorale
- evaluarea gradului de vizibilitate, recunoaştere și prestigiu profesional al
conducătorilor de doctorat şi al studenţilor-doctoranzi
- respectarea procedurilor de management al calităţii, etică profesională şi transparenţă
instituţională la nivelul IOSUD.
2.

Criterii şi indicatori de autoevaluare a activităţii IOSUD Universitatea din Pitești

Autoevaluarea activităţii IOSUD Universitatea din Pitești este un proces realizat pe
baza a cel puţin următoarelor criterii de evaluare:
I.
Cadrul juridic de organizare şi funcţionare
II.
Existenţa şi calitatea personalului didactic
III.
Conţinutul procesului de învăţământ
IV.
Studenţii-doctoranzi
V.
Conţinutul şi rezultatele cercetării ştiinţifice
VI.
Baza materială
VII.
Etica ştiinţifică, profesională şi universitară
VIII.
Managementul calităţii şi structurile instituţionale
3.

Responsabilităţi privind procesul şi raportul de autoevaluare
3.1. Raportul de autoevaluare cuprinde componenta de autoevaluare a activităţii la
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nivel instituţional, precum şi componenta de autoevaluare specifică a şcolii doctorale, pe
fiecare domeniu de doctorat.
3.2. Componenta instituţională a Raportului este în sarcina directorului CSUD şi a
Compartimentului Doctorate, cu colaborarea serviciilor suport ale Universităţii din Pitești .
Componenta specifică pe domenii/şcoli doctorale este în sarcina directorilor şcolilor
doctorale/responsabililor de domenii, sub coordonarea directorului CSUD.
3.3. Raportul de autoevaluare este supus dezbaterii în CSUD, este prezentat în Senatul
universitar şi publicat pe site-ul Universităţii.
3.4. Structura şi conţinutul Raportului, precum şi termenele şi responsabilităţile în
elaborarea acestuia sunt stabilite prin hotărâre a CSUD. Criteriile de autoevaluare sunt cele
stabilite la punctul 2.
În Anexă este prezentată structura orientativă a Raportului de autoevaluare
(descriptorii orientativi pentru criteriile de evaluare).
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LISTA DE DIFUZARE A METODOLOGIEI

Nr.

Facultate/
Compartiment

1.

Secretariat Senat

2.

CMCPU

3.

Șc. doctorală Ingineria
autovehiculelor
Șc. doctorală
Matematică
Șc. doctorală Inginerie
mecanică
Șc. doctorală
Informatică
Șc. doctorală
Interdisciplinară
Șc. doctorală Biologie

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nume și
prenume

Data Semnătură
Data
primirii
retragerii

Șc. doctorală Educație
Fizică și Sport
Șc. doctorală Filologie
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Anexă

la Metodologia de autoevaluare a activității din cadrul IOSUD Universitatea din Pitești
I. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare
1.
IOSUD are statut juridic propriu, stabilit prin actul de înfiinţare.
2.
IOSUD, domeniile de doctorat şi şcolile doctorale sunt înfiinţate si funcţionează legal.
3.
Misiunea instituţiei de învăţământ superior conţine şi elemente de specificitate şi
oportunitate, în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor.
4.
La nivelul IOSUD există un regulament instituţional de organizare şi funcţionare a
programelor de studii universitare de doctorat, precum şi regulamente proprii ale şcolilor
doctorale.
5.
La nivelul IOSUD există un regulament privind abilitarea noilor conducători de
doctorat.
II.
Existența şi calitatea personalului didactic
1.
Conducătorii de doctorat sunt certificaţi legal a avea această calitate, prin ordin de
ministru.
2.
Activitatea conducătorilor de doctorat este normată în statul de funcţii al şcolii
doctorale, sau, în mod excepţional şi justificat, în statele de funcţii ale departamentelor
universităţii.
3.
Membrii comisiilor de îndrumare au titlul didactic minim lector doctor. La alcătuirea
comisiilor de îndrumare au prioritate conferenţiarii şi profesorii universitari specialişti în
domeniu.
4.
Cadrele didactice care predau la programul de pregătire universitară avansată au titlul
didactic minim conferenţiar, fiind acordată prioritate conducătorilor de doctorat membri ai
şcolii doctorale respective.
5.
Cadrele didactice implicate în activităţi de predare/comisii de îndrumare/conducere de
doctorat nu pot acoperi, într-un an universitar, mai mult de trei norme didactice, indiferent de
instituţia de învăţământ în care îşi desfășoară activitatea.
6.
Personalul didactic titularizat în învăţământul superior conform legii, implicat în
activităţi de predare/comisii de îndrumare/conducere de doctorat şi care este pensionat la
limita de vârstă sau din alte motive, acoperă o singură normă didactică în instituţia respectivă
de învăţământ.
7.
Pe site-ul IOSUD există informaţii cu privire la conducătorii de doctorat pe fiecare
domeniu, inclusiv cv-ul propriu.
8.
Personalul didactic este evaluat anual potrivit unei fişe de evaluare ce respectă criteriile
din grila de evaluare a cnatdcu pentru conferenţiar universitar/profesor universitar/abilitare.
9.
La nivelul IOSUD există mecanisme de stimulare şi sprijin, pentru conducătorii de
doctorat.
10.
La nivelul IOSUD există mecanisme de stimulare şi sprijin, pentru cadrele didactice
titulare care îndeplinesc condiţiile de abilitare pentru a dobândi dreptul de a conduce doctorate.
11.
Personalul didactic se bucură de prestigiu şi recunoaştere profesională la nivel naţional
și internaţional (au calitate de membri în comitete editoriale/ştiinţifice/recenzor la reviste
recunoscute şi manifestări ştiinţifice internaţionale, în special indexate ISI, Thomson Reuters,
vizibilitate internaţională, citări, indice Hirsch etc.)
III. Conţinutul procesului de învăţământ
1.
IOSUD pune la dispoziţia studenţilor-doctoranzi un program de pregătire universitară
avansată, care cuprinde discipline de natură să asigure înzestrarea acestora cu competenţele
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profesionale și transversale compatibile cu CNC(Cadrul Național al Calificărilor), EQF(Cadrul
European al Calificărilor), programele de studii similare din statele uniunii europene şi din alte
state ale lumii. Rezultatele învățării se regăsesc în cunoștințe și abilități specifice domeniului
de doctorat.
2.
Disciplinele de studiu din cadrul programului de pregătire universitară avansată fac
parte fie din oferta proprie a şcolii doctorale, fie din oferta programelor de master ale
facultăţii/ IOSUD.
3.
Disciplinele de studii cuprinse în programul de pregătire universitară avansată au
programe analitice sau fişe de disciplină în care sunt precizate obiectivele disciplinei,
conţinutul tematic de bază, repartizarea numărului de ore de curs, seminar şi activităţi
aplicative etc., pe teme, sistemul de evaluare a studenţilor, bibliografia minimală. Există un
orar al activităţilor Programului de pregătire universitară avansată, care este făcut public şi
respectat.
4.
Titularii de disciplină la programul de pregătire universitară avansată au elaborat
suporturi de curs, cel puţin în formă electronică.
5.
Fiecare student-doctorand are un plan de pregătire propriu, întocmit şi agreat de către
studentul-doctorand împreună cu conducătorul de doctorat, în care sunt înscrise disciplinele
recomandate, precum şi activităţile de realizat în cadrul programului de pregătire universitară
avansată şi a programului de cercetare.
6.
Programul individual de pregătire este structurat pe programe. Durata şi structura
acestora, precum şi numărul de credite de studiu transferabile în sistemul european (ECTS)
corespund cerinţelor legale.
7.
Admiterea studenţilor-doctoranzi în programul de cercetare ştiinţifică este condiţionată
de acumularea numărului de minim 60 credite şi de susţinerea cu succes a proiectului de
cercetare la sfârşitul anului I.
IV.
Studenţii-doctoranzi
1.
Recrutarea studenţilor-doctoranzi se face prin proceduri de admitere proprii, care sunt
făcute publice prin afişare la avizierul secretariatului școlilor doctorale şi pe site -ul
universităţii.
2.
Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza diplomei de licenţă de lungă durată,
respectiv de master (în cazul absolvenţilor Bologna), sau a altor acte de studii echivalente.
3.
Studenţii-doctoranzi aflaţi la forma fără taxă sunt finanţaţi de la buget pe durata
maximă a unui ciclu de studii de doctorat (3 ani) iar universitatea are mecanisme de verificare
a acestei condiţii.
4.
Rezultatele obţinute de studentul-doctorand pe parcursul şcolarizării sunt înscrise în
programul individual de pregătire şi în registrul matricol.
5.
IOSUD /şcolile doctorale au mecanisme de transfer al studenţilor-doctoranzi de la un
conducător ştiinţific la altul, în condiţiile legii.
6.
Studenţii-doctoranzi au dreptul şi beneficiază în mod real de consiliere și îndrumare
din partea conducătorilor de doctorat, care au ore de consultaţii şi alte mecanisme de
îndrumare/consultanţă (inclusiv utilizare email, platforme e-learning, pagini personale etc.)
7.
Conferirea diplomei de doctor respectă legislaţia în vigoare.
8.
Există
mecanisme
de
sprijin/stimulare
a
studenţilor-doctoranzi,
prin
granturi/burse/premii etc.
9.
Există la nivelul facultăţilor/şcolilor doctorale posibilitatea de participare a studenţilordoctoranzi la programe de schimburi internaţionale (Erasmus, etc.).
10.
Studenţii-doctoranzi au acces la servicii de orientare în carieră, prin compartimentele
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specifice ale universităţii.
11.
La nivelul IOSUD există mecanisme informatizate de evidenţă a studenţilordoctoranzi.
V. Conţinutul și rezultatele cercetării ştiinţifice
1.
Școlile doctorale dispun, pentru fiecare domeniu în parte, de plan de cercetare
ştiinţifică propriu, inclus în planul strategic al facultăţii şi, respectiv, în cel al instituţiei de care
aparţine, atestat prin documente aflate la şcoala doctorală.
2.
Temele de cercetare cuprinse în plan se înscriu în aria ştiinţifică a domeniului de
doctorat şi a domeniilor apropiate.
3.
Personalul didactic desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul propriu,
valorificate prin publicaţii în reviste de specialitate, participări la conferinţe din ţară şi
străinătate, brevete, contracte de cdi etc.
4.
Studenţii-doctoranzi sunt implicaţi în activitatea de cercetare, având publicaţii în
reviste de specialitate, participări la conferinţe din ţară şi străinătate etc.
5.
La nivelul şcolilor doctorale/ acultăţilor există manifestări ştiinţifice dedicate
studenţilor-doctoranzi, în care aceştia îşi prezintă rezultatele cercetărilor. Comunicările sunt
publicate în buletine ştiinţifice în volume cotate ISBN, ISSN sau în reviste dedicate.
6.
Facultatea/şcoala doctorală dispune de un centru de cercetare ştiinţifică recunoscut, în
care sunt implicaţi şi studenţii-doctoranzi.
7.
IOSUD dispune de editură proprie pentru publicaţii cu ISBN și ISSN.
8.
La nivelul IOSUD există mecanisme de stimulare/premiere a cadrelor
didactice/studenţilor-doctoranzi care obţin rezultate în activitatea de cercetare, în special
publicaţii indexate.
9. Rezultatele obţinute din activitatea de cercetare, pe domenii:
număr de teze de doctorat susţinute în ultimii 5 ani
număr de teze de doctorat publicate în ultimii 5 ani
număr de lucrări publicate în reviste ISI de către personalul didactic şi studenţiidoctoranzi în ultimii 5 ani
număr de lucrări publicate în volume de conferinţe internaţionale/proceedings ISI de
către personalul didactic şi studenţii-doctoranzi în ultimii 5 ani
număr de lucrări publicate în reviste indexate BDI de către personalul didactic şi
studenţii-doctoranzi în ultimii 5 ani
număr de cărţi/capitole în cărţi lucrări publicate în reviste ISI de către personalul
didactic şi studenţii-doctoranzi în ultimii 5 ani
număr de brevete/contacte/proiecte/creaţii artistice (după caz) realizate de către
personalul didactic şi studenţii-doctoranzi în ultimii 5 ani
număr de titluri de doctor confirmate prin ordin de ministru, în ultimii 5 ani
număr de doctorate în cotutelă
număr de doctoranzi care studiază integral într-o limbă de circulaţie internaţională
număr de premii obţinute de către personalul didactic şi studenţii-doctoranzi în ultimii
5 ani
alte rezultate specifice domeniilor de doctorat obţinute de către personalul didactic şi
studenţii-doctoranzi în ultimii 5 ani.
VI.
Baza materială
1.
Baza materială a IOSUD supusă evaluării corespunde standardelor care asigură
desfăşurarea unui proces de învăţământ de calitate.
2.
IOSUD dispune de bibliotecă dotată cu sală de lectură şi fond de carte propriu.
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3.

Fondul de carte propriu din literatura de specialitate română şi străină există într-un
număr de exemplare suficient pentru a acoperi integral nevoile de cercetare ale studenţilordoctoranzi.
4.
Există abonamente la publicaţii ştiinţifice, precum şi acces la internet şi la baze de date
în format electronic.
5.
Există la nivelul facultăţilor/şcolilor doctorale laboratoare proprii atestate intern în
ramura de ştiinţă din care face parte domeniul de doctorat.
6.
Există la nivelul facultăţilor/şcolilor doctorale spaţii proprii dedicate studenţilordoctoranzi (centre de resurse), în care aceştia studiază.
7.
Capacitatea şi dotarea centrelor de resurse corespunde necesităţilor de studiu şi
cercetare a studenţilor-doctoranzi
8.
La nivelul facultăţilor/şcolilor doctorale există birouri pentru conducătorii de doctorat,
unde au loc întâlnirile de lucru cu studenţii- doctoranzi, conform reglementărilor legale
VII. Etica ştiinţifică, profesională și universitară
1.
Studenţii-doctoranzi sunt informaţi, prin cursuri sau alte forme, cu privire la normele şi
regulile de etică a cercetării.
2.
La nivelul IOSUD există şi se aplică un cod de etică ce sancţionează încălcarea eticii
cercetării ştiinţifice.
3.
La nivelul IOSUD /şcolilor doctorale există mecanisme de prevenire a plagiatului şi a
încălcării eticii cercetării.
4. Studentul-doctorand îşi asumă în mod expres, autenticitatea și originalitatea tezei de
doctorat, iar conducătorul de doctorat îşi asumă explicit îndeplinirea diligențelor privind
verificarea îndeplinirii criteriului de autenticitate şi originalitate a tezei de doctorat coordonate.
VIII. Managementul calităţii şi structurile instituţionale
1.
IOSUD dispune de cartă universitară, regulament de ordine interioară şi regulament
pentru activitatea profesională a studenţilor
2.
Regulamentul instituţional de organizare și desfășurare a studiilor doctorale, precum şi
regulamentele şcolilor doctorale corespund, ca şi conţinut şi mod de adoptare, dispoziţiilor
legale în vigoare.
3.
IOSUD are site propriu şi, în cadrul acestuia, o secţiune dedicată studiilor de
doctorat/şcolilor doctorale
3.
La nivelul IOSUD există proceduri proprii şi transparente de evaluare a studenţilordoctoranzi.
4.
IOSUD respectă dispoziţiile legale pentru alegerea organelor colective de conducere
(CSUD, consiliile şcolilor doctorale).
5.
Hotărârile CSUD sunt transparente, fiind făcute publice pe site-ul universităţii.
6.
Directorul CSUD este ales prin concurs public, organizat de rector, şi îndeplineşte
standardele obligatorii pentru abilitare.
7.
Susţinerea tezelor de doctorat (sala, data, ora) este anunţată public, în timp util.
8.
Cel puţin un exemplar din tezele de doctorat susţinute este transmis la biblioteca
universităţii, şi poate fi consultat public, de către orice persoană, la sala de lectură.
9.
Rezumatul tezei de doctorat este făcut public, prin afişare pe site-ul universităţii.
10.
Procedurile proprii privind susţinerea abilitării sunt publice, transparente şi conforme
cu legislaţia.
11.
IOSUD publică pe site cel puţin informaţiile minimale impuse prin dispoziţiile legale
în vigoare, cu privire la candidaţii la abilitare.
12.
Toate informaţiile privind parcurgerea programului de doctorat, începând cu admiterea
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şi până la obţinerea titlului de doctor, sunt furnizate studenţilor-doctoranzi atât prin
compartimentul de secretariat al IOSUD cât şi prin afişare pe site.
13.
Între IOSUD şi studenţii-doctoranzi înmatriculaţi la IOSUD se încheie contracte de
studii/acte adiţionale, potrivit legii şi regulamentelor interne.
14.
Directorul IOSUD prezintă anual un raport asupra studiilor de doctorat. Acesta este
aprobat de CSUD şi făcut public prin afişare pe site.
15.
La nivelul IOSUD există mecanisme de evaluare a modului de valorificare a
achiziţiilor învăţării/traseului profesional/gradului de satisfacţie a studenților doctoranzi.
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