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PREZENTARE GENERALĂ

1. CADRUL LEGISLATIV

-

 Universitatea din Craiova este instituție de învățământ superior de stat
înființată prin Legea Nr. 138 din 25 aprilie 1947 și cu tradiție ca instituție
organizatoare de studii universitare de doctorat.
 In cadrul acesteia, funcționaează 12 facultăți, 11 dintre ele având cel puțin
un domeniu de doctorat acreditat.
 IOSUD-Universitate din Craiova are 26 de domenii acreditate ( Anexa
nr. 1) cu un total de 108 cadre didactice care au calitate de conducători
de doctorat și care sunt afiliate școlilor noastre doctorale (Anexa Nr.2).
 Studiile universitare de doctorat ( ciclul III de studii universitare) se
desfășoară în cadrul celor 10 școli doctorale (Anexa Nr. 2)
 Activitatea școlilor doctorale pe domenii de activitate se desfășoară
respectându-se prevederile din:
Legea Educației Naționale Nr. 1/2011 cu modificările ulterioare;
H.G. 681/2011 prin care s-a aprobat Codul studiilor universitare de doctorat,
cu cu modificările și completările ulterioare ,
Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a studiilor
universitare de doctorat al IOSUD-universitate din Craiova
Regulamentele de organizare și de funcționare ale școlilor doctorale
Alte reglementări emise de MENCS în domeniul studiilor universitre de
doctorat și aduse la cunoștința universităților

Autoevaluarea IOSUD – Universitatea din Craiova s-a realizat pornind de la
criteriile și indicatorii de performanță specificați în Metodologia pentru evaluarea
externă în vederea autorizării provizorii, acreditării și pentru evaluarea periodică a
școlilor doctorale, aprobată prin Ordinul MECTS Nr. 3850 din 2.05.2012.
S-au avut în vedere criterii și indicatori de performanță din aria capacității
instituționale, a eficacității educaționale, a managementului calității.
Evaluarea a cuprins următoarele nivele:
- Evaluarea activității conducătorilor de doctorat și a doctoranzilor aflați în
stagiul legal de pregătire la momentul evaluării
- Evaluarea gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților de studii
doctorale
- Evaluarea fiecărui domeniu de doctorat, cu referire la criteriile și indicatorii
de performanță mai sus menționați

- Evaluarea fiecărei școli doctorale a IOSUD-Universitatea din Craiova
 Aceste evaluări au fost sintetizate in cele 10 rapoarte de autoevaluare
ale școlilor doctorale, care sunt fundamentul prezentului raport de
autoevaluare a IOSUD Universitatea din Craiova și sunt prezentate ca
anexe.
2. CONDUCĂTORII DE DOCTORAT
 Situația statististică pe ultimii 5 ani, a conducătorilor de doctorat reflectă o
creștere a numărului de conducători de doctorat din cadrul IOSUD Universitatea din Craiova, afiliați celor 10 scoli doctorale.
 Numărul cadrelor didactice titulare ale Universității din Craiova care au obținut
certificatul de abilitare și dreptul de a fi conducător de doctorat într-unul dintre
domeniile acreditate ale IOSUD – Universitatea din Craiova sau în domenii încă
neacreditate a crescut, mai ales în ultimii trei ani.
 Există, momentan, câteva domenii acreditate pentru care numărul profesorilor
conducători de doctorat s-a redus în urma pensionărilor, dar există, totodată,
cadre didactice în plin proces de evaluare pentru obținerea abilitării, care vor
acoperi în scurt timp nevoia de conducători de doctorat în domeniile acreditate
deficitare ( Anexa_nr. 3 _ Conducători de Doctorat_situatie numerică ).
 Fișele de autoevaluare ale conducătorilor de doctorat reflectă nivelul ridicat de
pregătire didactică, științifică și managerială a acestora.
 Tezele de doctorat coordonate conducătorii de doctorat ai IOSUD-Universitate
din Craiova au fost finalizate cu succes, iar după evaluarea lor de către
CNATDCU, toți absolvenții au primit titlul de doctor.
 Tematica tezelor de doctorat susținute și confirmate de către doctoranzii
Universității din Craiova poate fi consultată pe site-ul Universității din Craiova,
la adresa http://mecanica.ucv.ro/ScoalaDoctorala/Teze/teze_sustinute.php
3. DOCTORANZII
 Situația statistică privind cifra de școlarizare, numărul de doctoranzi
înamtriculați și numărul de absolvenți cu titlul de doctor confirmat prin ordin al
ministrului (Anexele 4 – 8 și Anexa nr. 9 (centralizator) oferă date concrete,
atât despre capacitatea instituțională, cât și despre preferințele candidaților la
studii doctorale.
 In anul universitar 2011 – 2012, în urma colocviului de admitere, s-au
înmatriculat la studii doctorale, 101 doctoranzi, 22 la forma de învățământ cu











frecvență buget, 79 la forma de învățământ cu taxă. Pe parcursul aceluiași an
universitar, 164 de absolvenți au obținut titlul de doctor, nicio teză nu a fost
respinsă.
In anul universitar 2012 – 2013, s-au înmatriculat la studii doctorale, 91 de
doctoranzi, 45 la forma de învățământ cu frecvență buget, 46 la forma de
învățământ cu taxă. Pe parcursul aceluiași an universitar, 128 de absolvenți au
obținut titlul de doctor, nicio teză nu a fost respinsă.
In anul universitar 2013 – 2014, s-au înmatriculat la studii doctorale, 106 de
doctoranzi, 45 la forma de învățământ cu frecvență buget, 46 la forma de
învățământ cu taxă. Pe parcursul aceluiași an universitar, 128 de absolvenți au
obținut titlul de doctor, nicio teză nu a fost respinsă.
In anul universitar 2014 – 2015, s-au înmatriculat la studii doctorale, 103
doctoranzi, 58 la forma de învățământ cu frecvență buget, 45 la forma de
învățământ cu taxă. Pe parcursul aceluiași an universitar, 100 de absolvenți au
obținut titlul de doctor, nicio teză nu a fost respinsă.
In anul universitar 2015 – 2016, în curs de desfășurare, s-au înmatriculat la studii
doctorale, 115 doctoranzi, 58 la forma de învățământ cu frecvență buget, 57 la
forma de învățământ cu taxă. De la 1 octombrie 2015, până în prezent, 41 de
absolvenți au obținut titlul de doctor, o teză a fost amânată până la completarea
dosarului cu un document suplimentar, 12 teze sunt în proces de susținere
publică, urmând apoi să fie încărcate pe platforma on-line a CNATDCU, pentru
evaluarea finală.
Tezele de doctorat susținute și finalizate cu succes în ultimii cinci ani, reliefează
varietatea temelor de cercetare, înscrierea lor în sfera cercetării științifice de larg
interes național sau internațional. Rezultatele parțiale ale cercetărilor doctorale
au fost publicate in reviste de specialitate/ Conferinte/Simpozioane de către
doctoranzi și/sau conducători de doctorat.

4. SURSE DE FINANȚARE/BAZA MATERIALĂ
 Activitatea școlilor doctorale, respectiv a studentilor, a cadrelor didactice și a
cadrelor didactice auxiliare este finanțată din:
- Bugetul de stat
- Venituri proprii
- Contracte de cercetare
- Contracte POSDRU
 Fiecare școală doctorală funcționează în cadrul unei facultăți, iar doctoranzii
acesteia au acces la:

biblioteca, sălile de lectură, laboratoarele, sălile dotate cu calculatoare ale
facultății ;
- Soft-urile științifice
-

5. INTERNAȚIONALIZAREA
 Se remarcă, de asemenea, o creștere a numărului de studenți doctoranzi străini în
ultimii cinci ani. Dacă în anul universitar 2011 – 2012 se inmatriculau la studii
doctorale 2 studenți străini, în 2015, au fost înamtriculați 18 studenți străini.
 La nivelul IOSUD – Universitate din Craiova, în special în domeniul științelor
socio-umane, există contracte de cotutelă cu universități din Europa, în special
din Franța și Elveția.
 Doctoranzi străini, din Europa și din alte țări, au fost prezenți, în ultimii cinci ani,
la Universitatea din Craiova pentru un stagiu doctoral de aproximativ trei luni,
prin programul Burse Eugen Ionescu, cu acceptul conducătorilor de doctorat din
domeniul de cercetare solicitat de doctoranzii străini.
 Doctorazii Universității din Craiova beneficiază de susținere financiară prin
programul Erasmus, pe parcursul cercetării doctorale, lărgindu-li-se astfel
accesul la mijloacele de informare pentru cercetarea doctorală.
 Studenții doctoranzi au făcut cunoscute rezultatele parțiale ale cercetării lor
doctorale, participând constant la conferințe internaționale și publicând articole
în reviste cu prestigiu international, individual sau împreună cu profesorii
coordonatori.

