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A. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
1. CAPACITATEA DE A SUSŢINE ÎNVĂŢAREA ÎN CADRUL ŞCOLII DOCTORALE
a. Unităţi disponibile în biblioteca instituţiei (cărţi, reviste, material audio-video, planuri / schiţe
/ proiecte etc.).
Universitatea din Craiova face dovada că dispune de bibliotecă dotată cu sală de lectură şi fond
de carte propriu, corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ pe ciclul de
studii universitare de doctorat.
Bibliotecile Universităţii din Craiova asigură un număr de locuri în sălile de lectură
corespunzător cu cel puţin 10% din numărul total al studenţilor.
Fondul de carte propriu din literatura de specialitate română şi străină există într-un număr de
exemplare suficient pentru a acoperi integral disciplinele din planurile de învăţământ şi din care
cel puţin 60% reprezintă titluri de carte sau cursuri de specialitate pentru domeniul de studii
universitare de doctorat Calculatoare și tehnologia informației:supus evaluării, apărute în ultimii
10 ani în edituri recunoscute.
Biblioteca Universităţii asigură un număr suficient de abonamente la publicaţii şi periodice
româneşti şi străine, corespunzător misiunii asumate.
b. Unităţi disponibile în biblioteca instituţiei (cărţi, reviste, material audio-video, planuri / schiţe
/ proiecte etc.) a căror vechime este mai mică de 5 ani de zile;
Universitatea din Craiova este parte a programului naţional Asociaţia Universităţilor, Institutelor
de Cercetare – Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România – ANELIS PLUS
(http://www.anelisplus.ro/?page_id=1103) prin care doctoranzii, îndrumătorii de doctorat şi
cercetătorii pot avea acces la cele mai noi resurse electronice de informare ştiinţifică destinate
învăţământului şi cercetării, în particular pentru domeniul de studii universitare de doctorat
Calculatoare și tehnologia informației.
Accesul mobil în cadrul proiectului ANELIS PLUS se face prin (i) Acces la bazele de date
EBSCO si (ii) Acces la toate celelalte resurse(furnizor E-nformation). Furnizorul E-nformation
oferă acces la următoarele baze de date relevante domeniului de studii universitare de doctorat
Calculatoare și tehnologia informației:
-

Cambridge Journals
IEEE/IEL Electronic Library (IEL)
InCites Benchmarking, InCites Journal and Highly Cited Data
Institute of Physics Journals
MathSciNet
Oxford Journals
PROQUEST Dissertations & Theses
ScienceDirect Freedom Collection, Elsevier
Scopus, Elsevier
SpringerLink Journals, Springer
Taylor & Francis Journals

-

Web of Science - Core Collection, Journal Citation Reports, Derwent Innovations Index,
Thomson Reuters
Wiley Journals

c. Dotarea laboratoarelor pentru predare şi cercetare; clasa dotărilor (echipamente / biblioteci
de ultra-înaltă performanță pentru domeniul respectiv, echipamente / biblioteci de clasă medie
etc.); gradul de utilizare al echipamentelor / bibliotecilor.
Programul de studiu are asigurată baza materială, reprezentată de spaţii de învăţământ pentru
predare şi cercetare, în concordanţă cu normativele în vigoare.
Universitatea din Craiova asigură spaţii pentru laboratoare de cercetare cu o dotare tehnică
corespunzătoare programului de studii universitare de doctorat.
Sălile de predare / seminarizare dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi
comunicare, care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student
doctorand.
Laboratoarele de cercetare din cadrul direcţiei de cercetare Calculatoare și tehnologia
informației dispun de echipamente şi mijloace de funcţionare corespunzătoare exigenţelor
minime.
d. Salarizarea personalului didactic;
Pentru activitatea pe care o desfăşoară în cadrul Şcolii doctorale „Constantin Belea”, domeniul
Calculatoare și tehnologia informației, conducătorul de doctorat, cât şi membrii comisiilor de
îndrumare a studenţilor doctoranzi sunt remuneraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Pentru fiecare student doctorand îdrumat, unui conducător de doctorat i s-a plătit în sistemul
plata cu ora, săptămânal, câte 0.5 ore convenţionale, în limita fondurilor de care dispune Şcoala
doctorală „Constantin Belea”, corespunzătoare domeniului Calculatoare și tehnologia
informației. Conform Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a programelor
de studii universitare de doctorat al IOSUD – Universitatea din Craiova
(http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/Anunturi/Regulamentull_IOSUD_UCv_dec2013_modif
icat_senat.pdf ), s-au normat cursurile din programul de pregătire universitară avansată doar
pentru domeniile în care au fost înmatriculaţi cel puţn 5 studenţi în anul întâi de studii.
e. Birouri pentru personalul de predare şi de cercetare ştiinţifică;
Şcoala doctorală „Constantin Belea”, domeniul Calculatoare și tehnologia informației,
funcţionează în cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică a Universităţii din
Craiova. În consecinţă se folosesc birourile aferente personalul de predare şi de cercetare din
cadrul facultăţii. În particular, îndrumătorii de doctorat folosesc biroul cu număul 303, etaj III,
disponibil membrilor Departamentului de Calculatoare și tehnologia informației.
f. Numărul calculatoarelor aflate în mod regulat la dispoziţia studenţilor-doctoranzi;
Studenţii doctoranzi au acces la infrastructura de cercetare a Facultăţii de Automatică,
Calculatoare şi Electronică a Universităţii din Craiova. În plus, ei pot folosi şi infrastructura de
cercetare aferenta centrelor şi grupurilor de cercegtare din cadrul Facultăţii de Automatică,
Calculatoare şi Electronică şi a Departaamentului de Calculatoare şi tehnologia informaţiei,
Universitatea din Craiova:

1. Centrul de cercetare „Dezvoltarea de aplicaţii multimedia”
http://www.software.ucv.ro//Cercetare/CC/index.htm
2. Infrastructura de Cercetare în Știinţe Aplicate INCESA http://www.incesa.ro/
3. Intelligent Distributed Systems Research Group IDS http://ids.software.ucv.ro/
g. Numărul de persoane angajate pentru a oferi servicii de secretariat;
Există o singură persoană angajată a Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică din
cadrul Universităţii din Craiova care oferă servicii de secretariat pentru Școala Doctorală
„Constantin Belea” şi anume doamna Rodica Florea, Secretar şef al Facultăţii de Automatică,
Calculatoare şi Electronică.
h. Suma cheltuită din venituri proprii pentru mobilitatea personalului ştiinţific şi de cercetare.
N/A.

2. CAPACITATEA ŞCOLII DOCTORALE DE A SUSŢINE CERCETAREA ŞI
ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE DOCTORAT
2.1. Situaţia statistică a conducătorilor de doctorat, a studenţilor doctoranzi, a
absolvenţilor şi a comisiilor de îndrumare
a. Conducătorii de doctorat şi data dobândirii calităţii / abilitării;
Școala Doctorală „Constantin Belea” cuprinde 3 conducători de doctorat în domeniul de studii
universitare de doctorat Calculatoare și tehnologia informației:supus evaluării. Până în anul
2012, în cadrul şolii doctorale, pe domeniul Calculatoare, a activat ca îndrumător de doctorat şi
domnul profesor Mircea Petrescu de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea
“Politehnica” din Bucureşti. Ultimii doi doctoranzi îndrumaţi de dânsul la Universitatea din
Craiova şi-au finalizat tezele în anul 2012.
LISTA CONDUCATORILOR DE DOCTORAT ACTIVI IN PERIOADA AN UNIVERSITAR
2011/2012 – 2015/2016
Nr.
Crt.

Prenume

Nume

Afiliere

Ordin şi data conferire

1.

Costin

Bădică

Facultatea de Automatică,
Calculatoare şi Electronică,
Universitatea din Craiova

1805 / 20.08.2007

2.

Dumitru Dan

Burdescu

Facultatea de Automatică,
Calculatoare şi Electronică,
Universitatea din Craiova

3292 / 26.02.2008

3.

Mihai Lucian Mocanu

Facultatea de Automatică,
Calculatoare şi Electronică,

1805 / 20.08.2007

Universitatea din Craiova
4.

Mircea

Petrescu

Facultatea de Automatică şi
Calculatoare, Universitatea
“Politehnica” din Bucureşti

Pensionat din 2012

b. Studenţii-doctoranzi înmatriculaţi în ultimii 5 ani, forma de învăţământ, conducătorii lor, data
susţinerilor publice, titluri confirmate de CNATDCU, respingeri ale tezelor de către CNATDCU
(prima respingere, a doua respingere, motivările comisiei), stadiul actual pentru cei care nu au
susţinut public (în programul de pregătire, în programul de cercetare ştiinţifică, exmatriculaţi);
În intervalul 2011/2012 – 2015/2016 au fost înmatriculaţi 24 de studenţi doctoranzi în domeniul
de studii universitare de doctorat Calculatoare și tehnologia informației:supus evaluării, dintre
care 10 au obţinut titlul de doctor. Un număr de 12 studenţi doctoranzi urmează programul de
doctorat Calculatoare și tehnologia informației (vezi Anexa I), iar alţi 2 au fost exmatriculaţi.
c. Locuri scoase la concurs, candidaţi înscrişi, studenţi-doctoranzi înmatriculaţi.ţ
În intervalul 2011/2012 – 2015/2016 au activat respectiv încă activează un număr de 24 de
doctoranzi în domeniul de studii universitare de doctorat Calculatoare și tehnologia
informației:supus evaluării, dintre care 10 au obţinut titlul de doctor.
d. Membri ai şcolii doctorale (personal de predare şi cercetare) care nu au calitatea de
conducători de doctorat;
Nu există membrii ai Școlii Doctorale „Constantin Belea” (personal de predare şi cercetare în
domeniul de studii universitare de doctorat Calculatoare și tehnologia informației) care nu au
calitatea de conducător de doctorat.
Următorii membrii ai Departamentului de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei de la
Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică au făcut parte din comisiile de îndrumare
ale doctoranzilor:
1. Prof.dr.ing. Marius Brezovan
2. Prof.dr.ing. Liana Stănescu
Urmtătorii membrii ai Departamentului de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei de la
Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică conduc sau sunt angrenaţi în proiecte de
cercetare în care colaborează cu doctoranzii:
1. Conf.dr.ing. Cristian Mihăscu
2. Conf.dr.ing. Elvira Popescu
e. Numărul studenţilor-doctoranzi sprijiniţi de o comisie de îndrumare şi numărul studenţilor
doctoranzi fără comisie de îndrumare.
Toţi studenţii doctoranzi ai Școlii Doctorale „Constantin Belea” în domeniul de studii
universitare de doctorat Calculatoare și tehnologia informației au fost şi sunt sprijiniţi de către o
comisie de îndrumare.

2.2. Alocări destinate şcolii doctorale
S-au utilizat fonduri disponibile din proiectele de cercetare ale îdrumătorilor de doctorat şe altor
membrii ai facultăţii, fondul de cercetare, cât şi fondul de dotări al Facultăţii de Automatică,
Calculatoare şi Electronică, pentru:
1. Cheltuieli pentru dotarea cu aparatură şi echipamente;
2. Cheltuieli din venituri proprii privind activităţi de cercetare ştiinţifică la nivel de
universitate și școală doctorală;
3. Cheltuieli pentru achiziţia de materiale ştiinţifice / bibliografice.

3. CAPACITATEA UNIVERSITĂŢII DE A SUSŢINE SERVICIILE FURNIZATE
SOCIETĂŢII
a. Măsura în care școala doctorală este angajată în proiecte ale comunității (proiecte
economice, sociale, culturale).
Școala Doctorală „Constantin Belea” este angajată în diverse evenimente şi proiecte economice,
sociale, culturale ale comunității în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei prin
implicarea activă a membrilor săi, îndrumători de doctorat şi doctoranzi, atât la nivel individual,
dar şi la nivel de grup coordonat de profesorii îndrumători de doctorat.

B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
4. CURRICULUM ŞI CALIFICĂRI
a. Curriculum: modalitatea de aprobare, cursuri, titulari, credite, ore alocate diverselor
activităţi.
Curricula programului de doctorat în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei este
realizată în concordanţă cu statele de funcţii ale personalului şcolii doctorale (Anexa II), cât şi cu
programul individual de cercetare ştiinţifică stabilit al fiecărui doctorand. Disciplinele care au
fost incluse în programul individual de cercetare ştiinţifică al doctoranzilor în perioada supusă
evaluării sunt prezentate in Anexa III.
b. Relaţiile şcolii doctorale cu absolvenţii. Inserţia profesională pe piaţa muncii;
Toţi cei 10 absolvenți care au obţnut titlul de doctor în perioada de evaluare s-au anagjat după
confirmarea titlului de doctor. Toţi lucrează în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
în care au obţinut doctoratul.
c. Durata medie a unui doctorat
Durata medie a unui doctorat obţinut la Școala Doctorală „Constantin Belea” în domeniul de
studii universitare de doctorat Calculatoare și tehnologia informației, determinată pe baza
doctoranilor ce au obţinut titlul de doctor în perioada de evaluare (vezi Anexa IV) a fost de 5
ani.

5. REZULTATE OBȚINUTE DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ /
CREAȚIE ARTISTICĂ
A se consulta Anexa V.

6. RELAȚIA ȘCOLII DOCTORALE CU MEDIUL SOCIAL-ECONOMIC
a. Numărul de brevete, produse, tehnologii sau servicii noi, cu impact economic demonstrabil,
inclusiv proiecte de elaborare, implementare şi/sau evaluare de politici publice, ale membrilor
personalului de predare şi cercetare ştiinţifică şi ale studenţilor-doctoranzi;
N/A
b. Venituri din prestări de servicii şi furnizare de produse;
N/A
c. Acorduri/parteneriate cu sectorul socio-economic.
N/A

7. ASIGURAREA CU RESURSE UMANE DE CALITATE
a. Personal de predare şi cercetare cu norma de bază;
Personalul de bază de la Școala Doctorală „Constantin Belea” în domeniul de studii universitare
de doctorat Calculatoare și tehnologia informației este format din 3 cadre didactice, îndrumători
de doctorat în Calculatoare și tehnologia informației, ce nu au norma de bază la școala doctorală.
b. Personal de predare şi cercetare asociat;
Este format din 4 cadre didactice.
c. Personal format în afara universităţii, în universități din străinătate.
N/A
d. Raportul număr doctoranzi/număr de conducători de doctorat;
Momenatn sunt înmatriculaţi 12 doctoranzi şi există 3 îndrumători de doctorat la Școala
Doctorală „Constantin Belea” în domeniul de studii universitare de doctorat Calculatoare și
tehnologia informației. Rezultă că raportul este 4.
e. Îndeplinirea de către membrii școlii doctorale a standardelor minimale necesare pentru
conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetaredezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniul științific aferent Școlii doctorale
Gradul de îndeplinire de către membrii aferent Școlii Doctorale „Constantin Belea” a
standardelor minimale necesare pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a
gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniul
Calculatoare și tehnologia informației rezultă din fişele individuale ale fiecărui ȋndrumător (vezi
Anexa V).

8. ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE ACTIVITĂȚII DE CERCETARE
ȘTIINȚIFICĂ / CREAȚIE ARTISTICĂ
a. Studenţii-doctoranzi înmatriculaţi în ultimii 5 ani şi modalitatea de finanţare;
În intervalul 2011/2012 – 2015/2016 au fost înmatriculaţi 24 de studenţi doctoranzi în domeniul
de studii universitare de doctorat Calculatoare și tehnologia informației supus evaluării, dintre
care 10 au obţinut titlul de doctor. Un număr de 12 studenţi doctoranzi urmează programul de
doctorat Calculatoare și tehnologia informației (vezi Anexa I ), iar alţi 2 au fost exmatriculaţi.
Dintre cei 24 de studenţi doctoranzi înmatriculaţi în domeniul de doctorat Calculatoare și
tehnologia informației, 5 sunt cu taxă, restul fiind finanţaţi de la buget, respectiv din proiecte de
cercetare şi/sau POSDRU.
b. Taxe de şcolarizare;
Sunt stabilite la nivel de IOSUD (vezi anexa ???).
c. Surse de finanţare extrabugetară;
Sursele de finanţare extrabugetară sunt reprezentate de diverse proiecte de cercetare şi/sau
POSDRU (Anexa V).
d. Numărul proiectelor finanţate de instituţii din ţară, obţinute în calitate de beneficiar sau
partener principal, respectiv cele obţinute în calitate de partener;
Conducătorii de doctorat şi doctoranzii au fost implicaţi în 4 proiecte finanţate de instituţii din
ţară (Anexa V).
e. Numărul proiectelor finanţate de instituţii din străinătate, obţinute în calitate de beneficiar
sau partener principal, respectiv cele obţinute în calitate de partener;
Conducătorii de doctorat şi doctoranzii au fost implicaţi în 2 proiecte finanţate de instituţii din
străinătate (Anexa V).
f. Fonduri provenind de la instituţii din ţară, obţinute în calitate de beneficiar sau partener
principal, respectiv cele obţinute în calitate de partener;
N/A
g. Fonduri provenind de la instituţii din străinătate, obţinute în calitate de beneficiar sau
partener principal, respectiv cele obţinute în calitate de partener;
N/A
h. Valoarea contractelor de cercetare-dezvoltare derulate, contractate de un beneficiar privat.
N/A

9. INTERNAȚIONALIZAREA
a. Numărul doctoratelor în cotutelă, aflate în desfăşurare;
N/A
b. Numărul doctoratelor în cotutelă, finalizate în ultimii 5 ani calendaristici;

N/A
c. Numărul de proiecte internaționale depuse și/sau câștigate în ultimii 5 ani calendaristici;
Au fost 7 proiecte internaţionale depuse, din care 2 proiecte internaţionale au fost câştigate.
d. Numărul studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la programe de studii ale unor instituţii de
învăţământ superior din străinătate, pe o perioadă de cel puţin 3 luni (ERASMUS și alte forme
de finanțare a stagiilor);
N/A
e. Numărul studenţilor-doctoranzi, cetăţeni ai altor state
În cadrul Școlii Doctorale „Constantin Belea”, domeniul de studii universitare de doctorat
Calculatoare și tehnologia informației au fost înmatriculaţi 4 studenţi doctoranzi, cetăţeni ai
altor state, după cum urmează:
1. 2 doctoranzi din Iordania, înmatriculaţi în 2009, care au obţinut titlul de doctor în 2015
2. 2 doctoranzi din Irak, înmatriculaţi în 2015.
f. Număr de internship-uri internaționale oferite și realizate în cadrul școlii doctorale în ultimii
5 ani;
N/A
g. Număr de școli de vară cu participare internațională organizate de către școala doctorală în
ultimii 5 ani;
Unii membrii ai Școlii Doctorale „Constantin Belea” au organizat școli de vară cu participare
internațională la care au participat studenţi-doctoranzi în domeniul de doctorat Calculatoare și
tehnologia informației.
1. DAAD Workshop on Software Engineering: Computer Science Education and Research
Cooperation. Sinaia, Romania, August 25-29, 2014. Organizator: prof.dr.ing. Costin
Bădică, Participant: doctorand Alex Becheru.
Membrii Școlii Doctorale „Constantin Belea” au fost implicaţi în mod activ la oragnizarea unor
evenimente şi proiecte naţionale patronate de Asociaţia Română pentru Inteligenţa Artificială –
ARIA http://aria-romania.org/ :
1. Workshop-ul Tineri Cercetători în Inteligenţa Artificială – TICIA, după cum urmează:
TICIA 2015, Cluj Napoca, 5-8 Septembrie 2015, Organizator: doctorand Alex Becheru.
Participant: doctorand Andrei Mocanu. TICIA 2016, Sinaia, 1-3 August 2016, Craiova,
Romania, Organizator: doctorand Alex Becheru
2. CARAVANA ARIA. Proiect naţional pentru cartografierea comunităţii de inteligenţă
artificială din Romania, 2014, Organizator, participant: doctorand Alex Becheru
h. Numărul membrilor personalului de predare şi cercetare ştiinţifică şi numărul studenţilor
doctoranzi care au participat la şcoli de vară/iarnă;
1. NATO Advanced Study Institute: Software Agents, Agent Systems and Their Applications,
Tangiers, Morocco, 13-23 Septembrie, 2010. Participanţi: lecturer: Costin Bădică,
doctoranzi: Mihnea Scafeş, Sorin Ilie. http://www.ieee.ma/NATOASI/
2. The South Eastern European Multi-Agent Systems Summer School, Bucharest, Romania,
July 5-10, 2010. Participanţi: Mihnea Scafeş, Sorin Ilie. http://see-mas2010.cs.pub.ro/

3. DAAD Workshop on Software Engineering: Computer Science Education and Research
Cooperation. Sinaia, Romania, August 24-29, 2015. Participanţi: prof.dr.ing. Costin
Bădică, doctoranzi Alex Becheru, Sabin Simionescu.
4. Altissimo - Agent Languages and Technologies Summer School, Politehnica University of
Bucharest, 8-12 September 2014. Participanţi: doctorand Andrei Mocanu.
5. BONSAI - Bridging Organizations and National Societies in Artificial Intelligence. 24-32
iulie 2013, Participanţi: prof.dr.ing. Costin Bădică, doctoranzi Alex Muscar, Sorin Ilie.
6. International Summer School on Web Science and Technology, Bilbao, Spain, July 18-22,
2016. Participant: doctorand Alex Becheru http://grammars.grlmc.com/WebST2016/
7. DAAD Workshop on Software Engineering: Computer Science Education and Research
Cooperation. Jahorina, Bosnia and Herzegovina, August 21-27, 2016. Participanţi:
prof.dr.ing. Costin Bădică, doctorand Alex Becheru
i. Numărul membrilor personalului de predare şi cercetare ştiinţifică atras de la universităţi din
străinătate, pentru activităţi de predare sau pentru activităţi de cercetare ştiinţifică (pentru o
perioadă echivalentă cu cel puţin un semestru);
N/A
j. Numărul membrilor personalului de predare şi de cercetare ştiinţifică, care au beneficiat de
programe de mobilitate internaţională;
N/A
k. Numărul studenţilor-doctoranzi care studiază integral într-o limbă de circulaţie
internaţională;
N/A
l. Cursuri predate într-o limbă de circulaţie internaţională;
N/A
m. Personal angajat provenind din străinătate din universități și institute de cercetare;
N/A
n. Susţinere de prelegeri în străinătate pentru o perioadă de minimum 2 săptămâni;
N/A

10. IMPLICAREA SOCIALĂ ȘI CULTURALĂ A ȘCOLII DOCTORALE
a. implicarea în proiecte ale comunităţii;
N/A
b. evenimente culturale organizate;
N/A
c. colaborări cu organizaţii non-profit.
N/A

C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII
11. MISIUNE, OBIECTIVE ȘI INTEGRITATE ECONOMICĂ
a. Misiunea și obiectivele școlii doctorale
Misiunea cercetării ştiinţifice este de a contribui, susţine, dezvolta şi promova:
1. inovarea în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi transferului de cunoştinţe,
pentru crearea Societăţii bazate pe cunoaştere şi a Ariei Europene de Cercetare;
2. dezvoltarea resurselor umane tinere implicate în cercetare şi valorificarea profesiei de
cercetător.
Economia şi societatea bazată pe cunoaştere presupun combinarea a patru elemente:
1.
2.
3.
4.

generarea de cunoştinţe, îndeosebi prin cercetare ştiinţifică;
transmiterea acestor cunoştinţe prin educaţie şi formare profesională;
difuzarea cunoştinţelor utilizând mijloacele tehnologiei informaţionale şi de comunicare;
valorificarea cunoştinţelor prin inovare tehnologică.

În acest context, îndrumătorii de doctorat şi doctoranzii din domeniul de doctorat Calculatoare şi
Tehnologia Informației din cadrul Şcolii doctorale „Constantin Belea”, îşi propun ca cercetarea
ştiinţifică efectuată să contribuie la creşterea prestigiului şcolii doctorale, să se bucure de o cât
mai mare vizibilitate şi recunoaştere, atât în mediul academic, cât şi pe piaţa muncii, în
comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională, conform celor mai înalte standarde de
calitate din domeniul de doctorat Calculatoare şi Tehnologia Informației.
Domeniul de doctorat Calculatoare şi Tehnologia Informației promovează, în cadrul activităţii
de cercetare ştiinţifică, următorul set de valori:
1. profesionalism şi atitudine etică faţă de cercetare;
2. performanţă în cercetare exprimată prin rezultate şi publicaţii recunoscute pe plan
internaţional, conferinţe susţinute la înalte foruri naţionale şi internaţionale şi realizări
concrete de valoare pentru economie şi societate;
3. dezvoltare profesională;
4. libertate a cercetătorului şi a cercetării.
Având în vedere importanţa cercetării ştiinţifice pentru activitatea de doctorat, cât şi pentru
consolidarea, pe plan intern şi extern, a imaginii şcolii de doctorat şi a domeniului de doctorat
Calculatoare şi Tehnologia Informației, se au în atenţie următoarele obiective:
1. Dezvoltarea resursei umane


se va urmări ca fiecare conducător de doctorat să fie înscris în fiecare an în cel puţin un
grant propriu şi/sau contract de cercetare;



participarea studenţilor doctoranzi la realizarea unor teme de cercetare de interes naţional
şi participarea în echipe de cercetare formate din cadre didactice şi studenţi din ţară şi din
străinătate;



implicarea doctoranzilor cu frecvenţă în cercetări care se finalizeze prin lucrări publicate
de nivel înalt



fiecare conducător de doctorat va fi inclus în planul anual de cercetare pe domeniul său
de specialitate şi va fi preocupat de valorificarea cercetării sale prin editarea de cărţi şi
cursuri universitare în edituri recunoscute, prin publicarea de articole, prin susţinerea de
conferinţe, prin participarea la sesiuni ştiinţifice din ţară şi străinătate;



stabilirea unor politici stimulative şi competitive pentru activitatea de cercetare a
studenţilor doctoranzi;

2. Dezvoltarea domeniilor prioritare şi organizarea activităţii de cercetare


stabilirea clară a temelor de cercetare prin identificarea domeniilor prioritare de cercetare
şi concentrarea cercetării pe teme relevante prin colaborarea cu institutele de cercetare şi
organisme profesionale din mediul economic;



îmbunătăţirea prestaţiei ştiinţifice prin: creşterea numărului de publicaţii în ţară şi
străinătate, publicarea articolelor în reviste cât mai bine cotate, creşterea numărului de
citări şi a impactului rezultatelor ştiinţfice obţinute;



stabilirea unei politici de utilizare coerentă a resurselor materiale şi financiare, în
conformitate cu domeniile şi tematicile prioritare de cercetare



organizarea continuă a unor seminarii ştiinţifice cu studenţii doctoranzi, cât şi III cu
invitaţi din alte domenii ale şcolii doctorale şi/sau din domenii similare din ţară şi
străinătate;



includerea referatelor în planul de cercetare al şcolii doctorale

3. Infrastructura de cercetare


creşterea fondului de documentare în special prin acces la bazele de date şi achiziţia de
biblioteci ”on-line”



dotarea de înalt nivel a centrelor de cercetare şi de excelenţă la nivelul facultăţii şi
universităţii



utilizarea cu eficienţă maximă a infrastructurii existente în centrele, grupurile de cercetare
şi INCESA, în beneficiul tuturor cercetătorilor şi studenţilor care desfăşoară cercetare în
domeniul de doctorat Calculatoare şi Tehnologia Informației.



întărirea parteneriatelor cu mediul economic la nivel local, regional şi naţional;

4. Calitatea activităţii de cercetare


dezvoltarea producţiei ştiinţifice;



racordarea doctoratelor la tematici prioritare promovate la nivel naţional şi internaţional;



mai buna îmbinare a caracterului teoretic şi aplicativ al tezelor de doctorat, cât şi
permanenta adaptare la dinamica domeniului Calculatoare şi Tehnologia Informației în
ceea ce priveşte tematica cercetării şi metodele de cercetare utilizate;



promovarea unor tematici cu un impact interdisciplinar cât mai mare.



creşterea numărului de doctorate în cotutelă/cooperare internaţională prin racordarea lor
la sistemul joint-degrees; se vor avea în vedere parteneriate de cotutelâ cu universităţi şi

institute de cercetare care sunt clasificate cât mai bine la nivel internaţional în
clasementele pentru domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informației.


stimularea cooperării ştiinţifice internaţionale prin intrarea în programe sau acorduri de
cooperare bi(multi)-laterală interuniversitară, pe baza iniţiativei proprii, precum şi în alte
reţele tematice internaţionale, cu sprijinul IOSUD;



creşterea numărului de mobilităţi a studenţilor doctoranzi la universităţi de rang înalt din
ţările Uniunii Europene.

b. Strategia pe termen mediu și lung
Şcolile doctorale, datorită poziţiei lor dominante în domeniul cercetării, educaţiei şi al inovaţiei,
deţin cheia dezvoltării unei economii şi a unei societăţi bazate pe cunoaştere. Odată cu
internaţionalizarea educaţiei şi a cercetării, şcolile doctorale trebuie să facă faţă unei competiţii
din ce în ce mai dure la nivel internaţional, la această competiţie adăugându-se, în domeniul
cercetării, competiţia cu alte instituţii naţionale de cercetare precum şi necesitatea implementării
de mecanisme rapide şi eficiente de transfer tehnologic şi de transfer de cunoştinţe.
b1. Relaţia cu mediul economic
Parteneriatul doctorat - mediul economic, deşi nu dispune de o legislaţie care să consolideze
participarea financiară a firmelor sau sponsorilor la susţinerea dezvoltării cercetării, se poate
baza pe atragerea reprezentanţilor comunităţii în structurile de consultanţă ale şcolilor doctorale
şi pe oferirea de servicii spre comunitate.
Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informației are un caracter predominant aplicativ, iar
colaborarea studenţilor doctoranzi cu mediul economic poate fi foarte benefică pentru găsirea de
ambele părţi a unor soluţii mai bine de tip win - win în vederea progresului ştiinţific şi economic.
b2. Soluţii pe termen lung
Dezvoltarea sustenabilă este greu de imaginat pe termen lung fără implicarea dinamică a
cercetării în generarea de soluţii şi inovaţii la nivel socio-economic.
Documentele de politică a cercetării elaborate de Comisia Europeană, centrate pe realizarea Ariei
Europene a Cercetării, propun următoarele soluţii de viitor.


identificarea de noi mecansime de finanţare a cercetării universitare şi asigurarea
dezvoltării competenţelor de management financiar şi de management al cercetării la
nivelul facultăţii;



în vederea creşterii competivităţii este vital transferul tehnologic şi de cunoştinţe dinspre
facultate înspre mediul economic;



creşterea atractivităţii facultaţii pe plan internaţional, prin excelenţă în predare şi
cercetare, în special prin implicarea în reţele de excelenţă

Promovarea interdisciplinarităţii ca o precondiţie a asigurării excelenţei în cercetare, presupune
flexibilizarea cadrului instituţional de desfăşurare a cercetării încât să promoveze şi să încurajeze
interdisciplinaritatea şi cooperarea cercetătorilor.
La nivelul şcolii doctorale este pusă în valoare capacitatea domeniilor de doctorat de a iniţia şi
susţine activităţi interdisciplinare prin intermediul centrului de cercetare care facilitează
schimbul de experienţă şi conlucrarea unor cercetători din domenii diferite.

b3. Soluţii pe termen scurt şi mediu
Programele de formare a competenţelor de cercetare, modul de organizare a cercetării la nivel de
şcoală doctorală, conţinutul şi priorităţile acesteia depind fundamental de: procentul dintre
cercetarea fundamentală, cea aplicativă şi cea destinată dezvoltării locale sau regionale; modul
de realizare al cercetării (interdisciplinară sau multidisciplinară); nivelul de diseminare al
rezultatelor sau produselor cercetării (local, regional, naţional, european); gradul de noutate şi
inovaţie al cercetării; modul de realizare, acolo unde este cazul, a transferului tehnologic şi a
transferului de cunoştinţe.
c. Codul etic
IOSUD Universitatea din Craiova susține școlile doctorale în promovarea unor reguli clare de
prevenire şi sancţionare a abaterilor de la normele eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare,
conform Codului de etică şi deontologie profesională al instituţiei.
d. Combaterea fraudei intelectuale
Conform articolului 12, alineatul 3 din Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a
programelor de studii universitare de doctorat al IOSUD Universitatea din Craiova
(http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/Anunturi/Regulamentull_IOSUD_UCv_dec2013_modif
icat_senat.pdf), în cazul unor eventuale fraude academice, unor încălcări ale eticii universitare
sau unor abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului, studentuldoctorand
şi/sau conducătorul de doctorat răspund în condiţiile legii.

12. CONDUCERE ȘI ADMINISTRAȚIE LA NIVEL DE ȘCOALĂ DOCTORALĂ
SPECIFICĂ SAU LA NIVEL DE UNIVERSITATE
a. Documente specifice pentru desfăşurarea studiilor de doctorat, în cadrul şcolii doctorale:
regulamentul şcolii doctorale (evaluarea modalităţii de aprobare, a conţinutului şi a aplicării
sale), contractul de studii universitare de doctorat, alte documente prevăzute de legislaţia în
vigoare;
Desfăşurarea studiilor de doctorat în cadrul Şcolii doctorale „Constantin Belea” se desfăşoară
conform legislaţiei în vigoare:
1. Legea educaţiei naţionale, publicată în Monitroul Oficial al României, nr. 18/10.I.2011
2. Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii
universitare de doctorat al IOSUD – Universitatea din Craiova
(http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/Anunturi/Regulamentull_IOSUD_UCv_dec201
3_modificat_senat.pdf)
b. Prezența documentelor școlilor doctorale pe internet;
A se consulta Web site-ul Universitatea din Craiova - Studii Doctorale la adresa:
http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/
c. Alegerea membrilor Consiliului şi alegerea Directorului; respectarea legislaţiei în vigoare;
Este reglementată prin Metodologia de desemnare a membrilor consiliului pentru studiile
universitare de doctorat de la IOSUD – Universitatea din Craiova (CSUD – UCV) şi de

organizare a concursului public pentru numirea directorului CSUD-UCV
(http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/Anunturi/Metodologie%20de%20desemnare%20a%20membrilor%20CSU
D-UCV%20si%20de%20ocupare%20prin%20concurs%20a%20functiei%20de%20director%20CSUD.pdf ).
d. Consiliul şcolii doctorale: modul de îndeplinire a atribuţiilor;
Şcoala doctorală „Constantin Belea” face parte din IOSUD Universitatea din Craiova.
Activitatea tuturor şcolilor doctorale din IOSUD Universitatea din Craiova este organizată,
condusă şi coordonată de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat al Universităţii din
Craiova, numit şi CSUD - UCV:
http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/Organizare/consiliul_sud.php .
e. Repartizarea creditelor pentru activităţile din programul de pregătire bazat pe studii
universitare avansate: regulament, metodologie, aplicare.
Este reglementată de Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor de
studii universitare de doctorat al IOSUD Universitatea din Craiova
(http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/Anunturi/Regulamentull_IOSUD_UCv_dec2013_modif
icat_senat.pdf ).

D. ANEXE
ANEXA I. Doctoranzi înmatriculaţi în cadrul Şcolii doctorale „Constantin
Belea”, Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informației, în iulie 2016
ANEXA II. Disciplinele care au fost incluse în programul individual de
cercetare ştiinţifică al doctoranzilor în perioada supusă evaluării
ANEXA III. STAT DE FUNCŢII PERSONAL DIDACTIC 2015/2016 ŞCOALA
DOCTORALĂ "CONSTANTIN BELEA"
ANEXA IV. LISTA DOCTORANZILOR CARE AU FINALIZAT TEZA DE DOCTORAT
PERIOADA: AN UNIVERSITAR 2011/2012 – 2015/2016
ANEXA V. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A ÎNDRUMĂTORILOR DE DOCTORAT

