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Art. 1 Metodologia de evaluare internă a performanţelor conducătorilor de doctorat are ca
obiectiv evaluarea periodică pentru:

a. performanţele științifice ale conducătorilor de doctorat;
b. cercetarea ştiinţifică produsă prin elaborarea tezelor şi diseminarea rezultatelor;
c. respectarea eticii ştiinţifice, universitare şi profesionale;
d. eficacitatea educaţională a şcolii doctorale;
e. aplicarea principiilor şi procedurilor caracteristice managementului calităţii.

Art. 2 Metodologia a fost elaborată pe baza prevederilor următoarelor documente legislative si
normative:

a) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Hotărârea de Guvern nr. 681/2011 privind aprobarea codului studiilor universitare de

doctorat, actualizată cu HG nr. 134/2016;
c) Criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea studiilor doctorale

propuse de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior;
d) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în

Universitatea din Pitești
e) Regulamentul Şcolii doctorale
f) Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei cu modificările

şi completările ulterioare;
g) Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005

privind asigurarea calităţii educaţiei;
h) Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6135/21.12.2016

pentru adoptarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a
şcolilor doctorale, pe domenii;

i) Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6129/2016 privind
aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a
calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare.

Art. 3. (1) Evaluarea internă a performanţelor conducătorilor de doctorat se efectuează o dată
la cinci ani şi se realizează sub coordonarea unei comisii interne desemnată prin decizie a
rectorului, pe baza propunerilor CSUD.

(2) Comisia este alcătuită din trei membri, dintre care două cadre didactice ale Şcolii
doctorale, conducători de doctorat, aleşi prin tragere la sorţi de către CSUD. Activitatea
comisiei este coordonată de un preşedinte, propus de CSUD dintre membrii săi.

(3) Evaluarea internă se realizează în conformitate cu standardele de evaluare a
activităţii personalului Şcolii doctorale în plan ştiinţific, didactic, al implicării în pregătirea
doctoranzilor şi a îndeplinirii sarcinilor specifice în interiorul Şcolii, standarde aprobate de
Consiliul Şcolii Doctorale şi care se transpun în fişe de evaluare (Anexă).

(4) Comisia de evaluare internă are următoarele atribuţii:
a. analizează datele primite şi întocmeşte raportul general de evaluare internă;
b. prezintă directorului Şcolii doctorale rezultatele evaluărilor;
c. prezintă CSUD concluziile raportului de evaluare.

Art. 4. (1) Evaluarea internă a performanţelor conducătorilor de doctorat se realizează prin
raportare la calitatea rezultatelor obţinute în cercetarea ştiinţifică şi în îndrumarea
doctoranzilor.
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(2) Indicatorii privind activitatea ştiinţifică a conducătorilor de doctorat se referă în mod
deosebit la:

a) rezultatele cercetării ştiinţifice proprii (publicaţii, cărţi, alte modalităţi de
valorificare a activităţii proprii de cercetare), precum şi recunoaşterea acestor
rezultate (citări ale publicaţiilor, distincţii ştiinţifice);

b) organizarea şi participarea la evenimente ştiinţifice în general şi dedicate
doctoranzilor în special;

c) activitate redacţională, activitate în cadrul asociaţiilor ştiinţifice şi profesionale,
activitate ca referent pentru reviste sau edituri etc.;

d) susţinerea de cursuri în cadrul şcolii doctorale şi/sau publicarea notelor de curs;
e) abordarea unor teme de cercetare de mare actualitate chiar în cazul în care nu s-

au publicat articole.
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Fisa de autoevaluare internă a conducătorilor de doctorat
7

Prenumele si numele conducătorului de doctorat:
7

Anul atestării conducerii de doctorat: .............................................
Perioada evaluării:..................................................................

Indicatori şi criterii de autoevaluare Activitate
didactică şi de cercetare ştiinţifică

1. Activităţi didactice desfăşurate în cadrul programului de studii universitare avansate.
2. Activităţi didactice în cadrul altor programe de studii.
3. Cărţi, monografii, tratate cu conţinut relevant în domeniul de doctorat publicate la

edituri cu prestigiu recunoscut în domeniu.
4. Capitole de cărţi cu conţinut relevant în domeniul de doctorat, publicate la edituri cu

prestigiu recunoscut în domeniu.
5. Studii/articole al căror conţinut este relevant în domeniul şi care sunt publicate în

reviste /buletine ştiinţifice cu prestigiu recunoscut sau în volumele unor manifestări ştiinţifice
în domeniu sau indexate în baze de date internaţionale sau în reviste cotate ISI.

6. Număr de studii în reviste /buletine ştiinţifice cu prestigiu recunoscut sau în volumele
unor manifestări ştiinţifice în domeniu sau indexate în baze de date internaţionale elaborate în
coautorat cu studenţi doctoranzi în coordonare.

7. Participări la conferinţe/lucrări de sinteză prezentate la manifestări ştiinţifice în
domeniu.

8. Număr de participări la conferinţe/lucrări de sinteză prezentate la manifestări ştiinţifice
în domeniu împreună cu studenţi doctoranzi în coordonare.

9. Granturi de cercetare câştigate prin competiţie, cu menţionarea calităţii: coordonator
/participant.

10. Contracte de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţie naţională /internaţională, cu
menţionarea calităţii: coordonator/participant, în cadrul sau în afara Şcolii doctorale.

Activitate de îndrumare a studenţilor doctoranzi
1. Număr de studenţi doctoranzi în coordonare şi stadiul fiecăruia în parcurgerea

programului de studii doctorale.
2. Număr de teze de doctorat susţinute şi titluri de doctor validate.
3. Doctoranzi care au repetat susţinerea tezei de doctorat.
4. Doctoranzi preluaţi la îndrumare de la alţi conducători de doctorat.
5. Doctoranzi transferaţi altor conducători de doctorat.
6. Doctoranzi exmatriculaţi şi motivele exmatriculării.
7. Eventuale conflicte înregistrate pe parcursul activităţii de îndrumare.
8. Număr de doctorate coordonate în cotutelă/participare la cotutele

naţionale/internaţionale.
9. Număr de teme de doctorat propuse în colaborare cu instituţii externe care valorifică

rezultatele cercetării.
10. Membru în comisii de îndrumare ale studenţilor doctoranzi.
11. Număr de cărţi, monografii, tratate publicate de doctoranzi la edituri cu prestigiu
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recunoscut în domeniu.
12. Număr de articole publicate de studenţii doctoranzi în coordonare în reviste/buletine

ştiinţifice cu prestigiu recunoscut sau în volumele unor manifestări ştiinţifice în domeniu sau
indexate în baze de date internaţionale sau în reviste cotate ISI.

13. Număr de participări ale studenţilor doctoranzi la manifestări ştiinţifice în domeniu.
14. Număr de studenţi doctoranzi angrenaţi în proiecte de cercetare

naţionale/internaţionale coordonate de conducătorul de doctorat.
15. Activitate de predare proprie în cadrul Programului de Studii Universitare Avansate

oferit de Şcoala doctorală.

Activităţi de reprezentare profesională şi ştiinţifică
1. Calitatea de profesor invitat/cercetător invitat la instituţii de învăţământ

superior/institute de cercetare naţionale/internaţionale.
2. Membru în colective de redacţie sau comitetele ştiinţifice ale unor reviste cu prestigiu

ştiinţific recunoscut în domeniul de doctorat şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de
manifestări ştiinţifice/recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi
internaţionale indexate ISI, indexate la o bază internaţională recunoscută, sau
neindexate.

3. Citări în reviste ISI şi BDI.
4. Citări în cărţi, capitole de cărţi sau volume publicate la edituri cu prestigiu ştiinţific

recunoscut în domeniul de doctorat.
5. Premii ştiinţifice obţinute.
6. Calitatea de membru în CSD sau CSUD la alte IOSUD.
7. Membru în comisii de evaluare a universităţilor /programelor de studii.
8. Membru în consilii ştiinţifice/echipe de organizare a evenimentelor ştiinţifice ale

IOSUD - UPit.
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Fişa de evaluare internă a conducătorului de doctorat

Conducătorul de doctorat evaluat _______
Perioada pentru care se face evaluarea

Data

Indicator de evaluare Autoevaluarea Evaluarea de
către comisie

Concluzii

Activitate didactică şi
de cercetare ştiinţifică

Activitate de
îndrumare a

studenţilor doctoranzi

Activităţi de
reprezentare

profesională şi
ştiinţifică

Concluzii finale şi propuneri

Comisia de evaluare:
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Standarde minimale evaluare conducători de doctorat

În cadrul evaluării interne a conducătorilor de doctorat se măsoară şi apreciază:

a) performanţe de cercetare ştiinţifică proprii şi de coordonare

1. nivelul, volumul şi valoarea activităţilor ştiinţifice desfăşurate de conducătorii de
doctorat

1.1 publicarea în ultimii cinci ani a cinci articole al căror conţinut este relevant în
domeniul fundamental şi care sunt publicate în reviste cotate ISI Thomson Reuters
sau în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate ISI proceedings sau cinci
articole/studii al căror conţinut este relevant în domeniul de doctorat şi care sunt
publicate în reviste/buletine ştiinţifice cu prestigiu recunoscut sau în volumele unor
manifestări ştiinţifice în domeniu sau indexate în baze de date internaţionale;

1.2 publicarea în ultimii cinci ani, în calitate de unic autor, a unei cărţi/monografii cu
conţinut relevant în domeniul de doctorat, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut
în domeniu şi a unui curs universitar/manual de specialitate/legislaţie
adnotată/îndrumar publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu
recunoscut în domeniul de doctorat sau publicarea, în calitate de coautor, a cel puţin
două cărţi/monografii şi a două cursuri universitare/manuale de specialitate/legislaţie
adnotată/îndrumare;

2. gradul de implicare în activitatea de îndrumare a studenţilor doctoranzi:
- modul de urmărire a îndeplinirii obligaţiilor din programul de cercetare şi contractul de

studii a studenţilor doctoranzi în coordonare, urmărirea stadiul fiecăruia în parcurgerea
programului de studii doctorale (prezentarea unui raport de progres al cercetării
ştiinţifice semestrial);

- număr de teze de doctorat susţinute (>75% din numărul doctoranzilor care au absolvit în
perioada evaluată);

- numărul de teze care, în urma evaluării, sunt încadrate la categoriile „nivel ştiinţific
modest” <2%;

- doctoranzi care au repetat susţinerea tezei de doctorat <3%;
- absolvenţi care nu au obţinut titlul de doctor (< 3%);
- doctoranzi preluaţi la îndrumare de la alţi conducători de doctorat;
- doctoranzi care au solicitat şi li s-a aprobat transferul la alţi conducători de doctorat (din

motive imputabile conducătorului de doctorat, legate de etică sau de activitatea de
îndrumare) < 5%;

- doctoranzi exmatriculaţi din motive imputabile conducătorului de doctorat < 5%;
- număr de doctorate coordonate în cotutelă /participare la cotutele naţionale/

internaţionale >1%;
- membru în comisii de îndrumare ale studenţilor doctoranzi > 25% al doctoranzilor

proprii;
- raportul dintre numărul de studenţi care au finalizat studiile doctorale în mai mult de trei
ani şi numărul studenţilor doctoranzi în coordonare înmatriculaţi <20%.
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b) performanţele studenţilor doctoranzi:
1. valoarea ştiinţifică a articolelor, comunicărilor ştiinţifice, referatelor şi rapoartelor de

cercetare/de progres stabilite prin programul de pregătire - prezentarea anual de către
fiecare student doctorand a cel puţin două comunicări ştiinţifice axate pe rezultatul
cercetării proprii; existenţa unui număr de comunicări prezentate la manifestări
ştiinţifice internaţionale de cel puţin jumătate din numărul studenţilor doctoranzi în
coordonare, numărul publicaţiilor studenţilor în coordonare în reviste cu impact
ştiinţific ridicat şi/sau volume de autor sau colective la edituri de prestigiu este >1% din
cel al publicaţiilor studenţilor în coordonare;

2. respectarea exigenţelor de etică universitară;
3. respectarea exigenţelor Şcolii doctorale privind prezenţa la programul de pregătire prin

studii universitare avansate şi pe parcursul programului de cercetare ştiinţifică;
4. cel puţin 50% dintre absolvenţi activează în domeniul de activitate în care au obţinut

titlul de doctor sau în domenii de activitate conexe.

c) calitatea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate
1. relevanţa disciplinelor predate pentru domeniul de doctorat - să fie în domeniul de

dcotorat sau discipline privind managementul cercetării ştiinţifice şi etica universitară;
2. măsura în care cursurile predate contribuie la obţinerea competenţelor profesionale

specifice domeniului de doctorat şi a competenţelor transversale proiectate.

* Menţionăm că reperele de la punctul 1 privind performanţe de cercetare
ştiinţifică proprii ale conducătorilor de doctorat sunt raportate la standardele
minimale privind activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul fundamental
aprobate prin OMENCS nr. 6129/2016.
** Menţionăm că procentele indicate în standarde cu privire la performanţele
studenţilor doctoranzi sunt cele ce se regăsesc în Ordinul MENCS 6153/2016
pentru adoptarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea
periodică a şcolilor doctorale, pe domenii, respectiv în proiectul Metodologiei de
evaluare supus dezbaterii de ARACIS în luna iunie 2017.
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LISTA DE DIFUZARE A METODOLOGIEI

Nr. Facultate/
Compartiment

Nume și
prenume

Data
primirii

Semnătură Data
retragerii

Semnătură

1. Secretariat Senat

2. CMCPU

3. Șc. doctorală Ingineria
autovehiculelor

4. Șc. doctorală
Matematică

5. Șc. doctorală Inginerie
mecanică

6. Șc. doctorală
Informatică

7. Șc. doctorală
Interdisciplinară

8. Șc. doctorală Biologie

9. Șc. doctorală Educație
Fizică și Sport

10. Șc. doctorală Filologie


