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Hotărârea CSUD nr. 7 din 17.05.2022 

 

Omis cele de omis 

 

  
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din UVT avizează Regulamentul de 

organizare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 
2022-2023, precum și adoptarea unui set de măsuri corelate cu modificările aduse acestui 
regulament. Aceste măsuri se vor corela cu Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor 
universitare de doctorat, precum și cu Metodologia de finalizare a studiilor universitare de 
doctorat. Documentul care sintetizează aceste măsuri corelate cu obiective pe termen mediu este 
anexă a prezentei hotărâri.  

  
    Director interimar CSUD  

    Prof. univ. dr. Dana PERCEC  
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Justificarea modificărilor operate în Regulamentul de admitere la Studii universitare de 
doctorat 2022-2023, pornind de la obiectivele avute în vedere 

1. Monitorizarea continuă a activității doctoranzilor: frecvența rapoartelor de activitate și a 
susținerii rapoartelor științifice, încurajarea prezenței regulate și nemijlocite la activitățile 
școlii doctorale/domeniului; monitorizare la finalul ciclului de studii (obligația notificării 
BSD cu privire la statusul publicării tezei de doctorat înainte de termenul maximal 
prevăzut în Codul Studiilor de doctorat) 

2. Orizontul de timp în care se finalizează studiile doctorale:  
- reducerea cazurilor de prelungire sau de abandon prin organizarea unor sesiuni 

anuale de susținere a rapoartelor de progres în lunile mai și septembrie 
- o atenție deosebită acordată prelungirilor, doar în cazuri excepționale, care 

conduc la impietarea activității de cercetare a doctoranzilor 
3. Dinamizarea activității de cercetare: participarea la seminarii, workshopuri organizate de 

școala doctorală, transdiciplinar la nivel de IOSUD sau de IOSUD împreună cu 
universități partenere, implicarea doctoranzilor în proiectele de cercetare, dezvoltarea de 
laboratoare de cercetare în care doctoranzii înmatriculați pe un loc la budget cu bursă să 
îți desfășoare activitatea cu program de 8h/zi; 

4. Creșterea calității activităților doctoranzilor: publicare împreună cu conducătorii de 
doctorat, sub afiliere UVT;  

5. Creșterea producției științifice a doctoranzilor:  
- Revizuirea indicatorilor de output - actualizarea criteriilor de acordare a 

calificativelor, la nivelul fiecărei școli doctorale și introducerea de indicatori 
suplimentari, care să vizeze corelarea cu standardele CNATDCU, standardele 
CNCS-UEFISCDI și indicatorii de performanță în cercetare cu relevanță 
instituțională; 

- încadrarea studenților doctoranzi înmatriculați pe un loc la buget cu bursă în 
calitate de asistent de cercetare sau oferirea unui pachet stimulativ (bursă de 
performanță, cazare, etc), astfel încât aceștia să fie motivați pentru producție 
științifică de calitate. 

6. Creșterea internaționalizării: mobilități internaționale incluse între criteriile de acordare a 
calificativelor la susținetea publică a tezei, co-tutela, organizarea de prezentări, informări, 
etc privind oportunitățile deschise doctoranzilor; 

7. Valorizarea rezultatelor cercetării doctoranzilor și a conducătorilor de doctorat: 
- Sesiuni de premiere 
- Ceremonii de absolvire 
- Componentă de salarizare diferențiată pentru finalizarea unui drd cu calificativul 

Excelent 
To-do list (în corelație cu Regulamentul de organizare și desfășurare și cu Metodologia de 
finalizare) 

• Sprijin acordat doctoranzilor: informare – Instituirea induction week la nivel de 
IOSUD/școli doctorale (în intervalul 1-15 octombrie); - oportunitățile oferite 
doctoranzilor (inclusiv sprijin financiar, mobilități, activități comune etc.) 
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• Organizarea de evenimente lunare pentru doctoranzi (workshop transdiciplinar, teza mea 
în 180 de secunde) 

• Acordarea locului bugetat cu bursă doctoranzilor care pot fi prezenți în mod regulat și 
nemijlocit la activitățile școlii doctorale/domeniului 

• Lobby pentru acordarea unor burse suplimenare din VP UVT doctoranzilor care 
performează (pentru anii II și III) 

• Corelarea performanței doctoranzilor cu activitatea coordonatorilor (coordonatorii care 
nu au doctoranzi sau ai cător doctoranzi abandonează studiile, în special cei externi, pot fi 
dezafiliați după o periadă de 5 ani în care nu au înregistrat nicio activitate în cadrul școlii 
doctorale/domeniului) 
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