
 

                                                                                                                                                Telefon: 0256-592.303        
 Email: dci@rectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN T IMIȘOARA  
CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT  

Str. Oituz, nr. 4C, 300223, Timişoara, România 
Tel: +40-(0)256-592.315 
Email: doctorat@e-uvt.ro 

www.doctorat.uvt.ro. 
 
 

                                                                                                                        

 

HOTĂRÂREA  

Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat 

din data de 18.02.2022 

 

 

  
Având în vedere Ordinul nr. 5.842 din 17.12.2021 al Ministrului Educației privind 

menținerea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat din cadrul UVT ca urmare a 
Hotărârii Consiliului ARACIS nr. 100 din 25.11.2021, Consiliul Studiilor Universitare de 
Doctorat avizează planurile de măsuri propuse de Școlile doctorale din cadrul UVT pentru 
fiecare din cele 21 de domenii acreditate, cu termen de îndeplinire în următorii doi ani 
calendaristici.  

Pentru domeniul Marketing, care a primit calificativul Acreditare condiționată, se discută 
reluarea procesului de elaborare a Raportului de evaluare, cu termenul limită de maximum un an 
de la intrarea în vigoare a OM 5.842 din 17.12.2021. 

 
Din efectivul de 8 membri ai CSUD, s-au primit următoarele voturi: 
Voturi pentru: 8 
Voturi împotrivă: 0 
Abțineri: 0 

  

  
    Director interimar CSUD  

    Prof. univ. dr. Dana PERCEC  
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ANEXA LA HOTĂRÂREA CSUD 

SINTEZA PLANURILOR DE MĂSURI ASUMATE DE ȘCOLILE DOCTORALE PENTRU 
FIECARE DOMENIU DE DOCTORAT SUB FORMA  

Analiza SWOT 
 
Puncte tari: 

• IOSUD-UVT este o structură de 
referinţă în comunitatea academică 
naţională şi un partener credibil pe plan 
internaţional; 
• Adaptarea continuă a procesului 
didactic la cerinţele centrării învăţământului 
pe student; 
• Bază materială şi dotări 
corespunzătoare cerinţelor actuale; 
• Acoperirea corespunzătoare cu 
conducători de doctorat a procesului 
didactic și de cercetare.  
• Intensificarea eforturilor pentru 
creşterea vizibilităţii şi atractivităţii studilor 
universitare de doctorat din UVT la nivel 
naţional şi internaţional; 
• Cultură instituţională de calitate în 
procesul de formare a tinerilor doctoranzi; 
• Pluralitatea direcțiilor de cercetare 
ale conducătorilor de doctorat; 
• Calitatea și cantitatea cercetării 
conducătorilor de doctorat; 
• Vizibilitatea internațională, calitatea 
și numărul colaborărilor internaționale; 
• Calitatea și cantitatea cercetării 
doctoranzilor, încadrarea studenților-
doctoranzi în centrele de cercetare din UVT. 

Puncte slabe: 
• Nefolosirea optimă a surselor 
alternative de finanțare a studiilor doctorale; 
• Numărul relativ scăzut de teze în 
cotutelă națională și internațională; 
• Lipsa unei informări mai consistente 
și eficiente a studenților doctoranzi cu 
privire la decontarea cheltuielilor de 
formare profesională; 
• Întârzierea în finalizarea formei 
actuale a site-ului; 
• Lipsa materialelor educaționale și a 
regulamentelor și metodologiilor traduse în 
limbi de circulație internațională (îndeosebi 
engleza). 
• Lipsa unei bune structuri a paginiide 
web aferente, care să includă ghiduri și 
informații într-un format ușor accesibil, 
precum și greutatea găsirii paginii prin 
intermediul motoarelor de căutare online. 
 

 

Oportunități: 
• Bazin larg de recrutare a 
doctoranzilor care provin și din alte zone ale 
țării; 
• Mobilitățile internaționale inclusiv 
de tip ERASMUS+ ale doctoranzilor și ale 
conducătorilor de doctorat; 
• Relevanța programelor de studii 
pentru piața națională; 

Amenințări: 
• Competiţia mare la nivel naţional şi 
internaţional în domeniul studiilor 
universitare de doctorat pentru atragerea 
studenților doctoranzi și a resurselor; 
• Migrarea absolvenţilor de master din 
România spre instituţii din străinătate sau 
spre piaţa muncii din alte ţări, în detrimentul 
urmării studiilor doctorale; 

website:%20http://www.uvt.ro/


 

                                                                                                                                                Telefon: 0256-592.303        
 Email: dci@rectorat.uvt.ro 
Website: http://www.uvt.ro/ 

 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN T IMIȘOARA  
CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT  

Str. Oituz, nr. 4C, 300223, Timişoara, România 
Tel: +40-(0)256-592.315 
Email: doctorat@e-uvt.ro 

www.doctorat.uvt.ro. 
 
 

• Atractivitatea programelor de studii; 
• Buna reputație a universității și, 
implicit, a școlii doctorale; 
• Îmbunătățirea permanentă a bazei 
materiale, infrastructurii de cercetare etc. 

• Numprul insuficient de granturi 
doctorale finanțate de la buget și taxele de 
școlaritate ridicate; 
• Insuficienta finanțare a studiilor 
doctorale din surse de la buget, crescând 
rata de abandon și îngreunând investițiile în 
infrastructură. 
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