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1.4.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a Şcolii Doctorale de Ştiinţe Sociale şi
Umaniste
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale şi Umaniste a Facultăţii de Ştiinţe Sociale din
cadrul Universităţii din Craiova îşi desfăşoară activitatea în cadrul IOSUD-Universitatea din
Craiova. Ea a fost înfiinţată în anul universitar 2015/2016, odată cu reînfiinţarea Facultăţii de
Ştiinţe Sociale, şi are în structura sa două domenii de doctorat: ISTORIE şi SOCIOLOGIE,
menţionate în H.G. nr. 595/2015 (Anexa I). În perioada 2011-2015, cele două domenii de
doctorat acreditate şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe SocioUmane, existentă în structura IOSUD-UCV.
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale şi Umaniste are în cursul anului universitar
2015/2016 cinci conducători de doctorat, dintre care doi conducători de doctorat în domeniul
ISTORIE şi trei conducători de doctorat în domeniul SOCIOLOGIE. În cursul lunii
octombrie 2016 îşi va susţine teza de abilitare în domeniul ISTORIE un al treilea candidat la
conducere de doctorat, doamna STRECHIE MĂDĂLINA.
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale şi Umaniste dispune de un Regulament propriu de
organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat (Anexa II), elaborat de Consiliul
Şcolii Doctorale şi aprobat de CSUD-UCV.
1.4.2. Conţinutul procesului de învăţământ şi cercetare ştiinţifică
Programul de studii universitare de doctorat al Şcolii Doctorale de Ştiinţe Sociale şi
Umaniste este prevăzut în Planul de învăţământ (Anexa III) şi cuprinde:
a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate;
b) un program individual de cercetare ştiinţifică.
1.4.3. Etica ştiinţifică, profesională şi universitară
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale şi Umaniste aplică Codul de Etică al Universităţii
din Craiova şi îşi asumă, împreună cu conducătorii de doctorat, obligaţia de a informa
studentul-doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi verifică
aplicarea acesteia.
1.4.4. Baza materială
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale şi Umaniste dispune de un laborator multimedia
cu 32 de calculatoare aflate la dispoziţia studenţilor-doctoranzi, precum şi de o bibliotecă
dotată cu sală de lectură, fond de carte propriu şi bibliotecă virtuală, precum şi abonamente la
bazele de date internaţionale în domeniu şi reviste de specialitate (Anexa XI).
1.5. Criterii şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluarea Şcolii Doctorale de Ştiinţe
Sociale şi Umaniste
A. Capacitate instituţională
1. Capacitatea de a susţine învăţarea în cadrul şcolii doctorale
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Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale şi Umaniste dispune de un laborator multimedia
cu 32 de calculatoare aflate la dispoziţia studenţilor-doctoranzi, precum şi de o bibliotecă
dotată cu sală de lectură, fond de carte propriu şi bibliotecă virtuală, precum şi abonamente la
bazele de date internaţionale în domeniu şi reviste de specialitate.
Personalul didactic este salarizat pentru activităţile didactice şi de îndrumare a
studenţilor-doctoranzi aşa cum rezultă din statele de funcţii.
La dispoziţia personalului de predare şi de cercetare ştiinţifică există biroul 167B şi
sala 328 cu două birouri.
Serviciile de secretariat la nivelul şcolii doctorale sunt asigurate de Secretariatul
Facultăţii de Ştiinţe Sociale, de doamna Secretar şef Ionica PARASCHIV.
Având în vedere faptul că Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale şi Umaniste este recent
înfiinţată, nu au avut loc mobilităţi ale personalului ştiinţific şi de cercetare, urmând ca în
perioada următoare să încheiem parteneriate pe şcoli doctorale cu Universităţi în cadrul
programului ERASMUS +
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
2.1.a. Conducătorii de doctorat şi data dobândirii calităţii /abilitării
DOMENIUL ISTORIE
Anul universitar 2011 - 2012
Nr. Crt.
1.
2.

Nume şi prenume
Vladimir OSIAC
Corneliu Mihail LUNGU

Ordin dobâbdire calitate /abilitare
4308/28.08.2002
5658/12.12.2005

Anul universitar 2012 - 2013
Nr. Crt.
1.

Nume şi prenume
Corneliu Mihail LUNGU

Ordin dobâbdire calitate /abilitare
5658/12.12.2005

Anul universitar 2013 - 2014
Nr. Crt.
1.

Nume şi prenume
Corneliu Mihail LUNGU

Ordin dobâbdire calitate /abilitare
5658/12.12.2005

Anul universitar 2014 - 2015
Nr. Crt.
1.

Nume şi prenume
Corneliu Mihail LUNGU

Ordin dobâbdire calitate /abilitare
5658/12.12.2005
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Anul universitar 2015 - 2016
Nr. Crt.
1.

Nume şi prenume
Sorin Liviu DAMEAN

Ordin dobâbdire calitate /abilitare
5325/29.09.2015

DOMENIUL SOCIOLOGIE
Anul universitar 2011 - 2012
Nr. Crt.
1.
2.

Nume şi prenume
Adrian Gorun
Dumitru Otovescu

Ordin dobândire calitate /abilitare
5679/19.11.2010
5666/15.10.2009
Anul universitar 2012 - 2013

Nr. Crt.
1.
2.

Nume şi prenume
Adrian Gorun
Dumitru Otovescu

Ordin dobândire calitate /abilitare
5679/19.11.2010
5666/15.10.2009
Anul universitar 2013 - 2014

Nr. Crt.
1.
2.

Nume şi prenume
Adrian Gorun
Dumitru Otovescu

Ordin dobândire calitate /abilitare
5679/19.11.2010
5666/15.10.2009
Anul universitar 2014 - 2015

Nr. Crt.
1.
2.

Nume şi prenume
Adrian Gorun
Dumitru Otovescu

Ordin dobândire calitate /abilitare
5679/19.11.2010
5666/15.10.2009
Anul universitar 2015 - 2016

Nr. Crt.
1.
2.
3.

Nume şi prenume
Adrian Gorun
Dumitru Otovescu
Maria Constantinescu

Ordin dobândire calitate /abilitare
5679/19.11.2010
5666/15.10.2009
3296/02.03.2016

2.1.b. Studenţi – 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 cercetare ştiinţifică,
exmatriculaţi).

Str. A. I. Cuza, nr. 13, Craiova, 200585; Tel: 0251418515, Fax: 0251410672

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE

ISTORIE
Anul universitar 2011-2012
Nr. Nume şi prenume
Forma
Crt Student doctorand
de
învăţămâ
nt
1
Anul universitar 2012-2013
Nr. Nume şi prenume
Forma
Crt Student doctorand
de
învăţămâ
nt
1
Anul universitar 2013-2014
Nr. Nume şi prenume
Forma
Crt Student doctorand
de
învăţămâ
nt
1
Croitoru A.
Cu
Lucia(Vlădoiu)
frecvenţă
- taxă
Anul universitar 2014-2015, anul III
Nr. Nume şi prenume
Forma
Crt Student doctorand
de
învăţămâ
nt
1
Coţofană I. Iulia
Cu
(Cheşcă)
frecvenţă
- taxă
Anul universitar 2015-2016
Nr. Nume şi prenume
Forma
Crt Student doctorand
de
învăţămâ
nt
1
Ioanicescu T.S.
Cu
Alexandru
frecvenţă
buget
2
Khadra M.G. Shaher Cu
Alex
frecvenţă

Conducător de
doctorat

Conducător de
doctorat

Conducător de
doctorat

Corneliu
Mihail Lungu

Conducător de
doctorat

Corneliu
Mihail Lungu

Conducător de
doctorat

Sorin Liviu
Damean
Sorin Liviu
Damean

Data
susţineri
i publice
-

Data
susţineri
i publice
-

Data
susţineri
i publice
-

Data
susţineri
i publice
..07.201
4

Data

Titluri
confirmate
CNATDC
U
-

Stadiul actual
pentru cei care nu
au susţinut public

Titluri
confirmate
CNATDC
U
-

Stadiul actual
pentru cei care nu
au susţinut public

Titluri
confirmate
CNATDC
U
-

Stadiul actual
pentru cei care nu
au susţinut public

Titluri
confirmate
CNATDCU

-

-

exmatriculat

Stadiul actual
pentru cei care nu
au susţinut public

OMECS
3181/06.02.
2015

susţineri
i publice
-

Titluri
confirmate
CNATDC
U
-

Stadiul actual
pentru cei care nu
au susţinut public

-

-

În programul de
cercetare ştiinţifică
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3

Mălăescu V. Mirela
Minodora

4

Tambură C. Daniel

- taxă
Cu
frecvenţă
- taxă
Cu
frecvenţă
- taxă

Sorin Liviu
Damean

-

-

În programul de
cercetare ştiinţifică

Sorin Liviu
Damean

-

-

În programul de
cercetare ştiinţifică

Forma
de
învăţămâ
nt

Conducător de
doctorat

Data

-

-

-

Titluri
confirm
ate
CNATD
CU
-

Conducător de
doctorat

Data

SOCIOLOGIE
Anul universitar 2011-2012, anul I
Nr. Nume şi prenume
Crt Student doctorand

1

-

susţineri
i publice

Stadiul actual pentru
cei care nu au
susţinut public

-

Anul universitar 2012-2013 , anul I
Nr. Nume şi prenume
Crt Student doctorand

1

Mănescu N. Nicolae

2.

Mircea T. Teodora

3

Smaranda Marius
Gabriel

Forma
de
învăţămâ
nt
Cu
frecvenţă
- taxă
Cu
frecvenţă
- taxă
Cu
frecvenţă
- taxă

Adrian Gorun

susţineri
i publice
11.12.20
15

Titluri
confirmate
CNATDCU

Stadiul actual
pentru cei care
nu au susţinut
public

OMENCS
3209/23.02.2
016

Adrian Gorun

31.03.20
16

Dumitru
Otovescu

-

-

Forma
de
învăţămâ
nt

Conducător de
doctorat

Data

Cu

Dumitru

Titluri
confirm
ate
CNATD
CU
-

exmatriculat

Anul universitar 2013-2014, anul I
Nr. Nume şi prenume
Crt Student doctorand

1

Stan C. Liviu

susţineri
i publice
-

Stadiul actual pentru
cei care nu au
susţinut public
În programul de
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2.

3

4

5

6

7

8

frecvenţă
Buget
Idoraş P. Diana Maria Cu
frecvenţă
- taxă
Iştfan D. Dumitru
Cu
frecvenţă
- taxă
Mecu N.V. Victor
Cu
Lucian
frecvenţă
- taxă
Popescu I. Mirela
Cu
Alexandra
frecvenţă
- taxă
Basarab I. Elena
Cu
frecvenţă
- taxă
Deaconu A.
Cu
Alexandra
frecvenţă
- taxă
Roşu S. B. Călin
Cu
frecvenţă
- taxă

cercetare ştiinţifică

Otovescu
Adrian Gorun

-

-

exmatriculat

Adrian Gorun

-

-

exmatriculat

Adrian Gorun

-

-

exmatriculat

Adrian Gorun

-

-

În programul de
cercetare ştiinţifică

Dumitru
Otovescu

24.07.20
16

-

-

Dumitru
Otovescu

-

-

În programul de
cercetare ştiinţifică

Dumitru
Otovescu

-

-

În programul de
cercetare ştiinţifică

Forma
de
învăţămâ
nt

Conducător de
doctorat

Data

Stadiul actual pentru
cei care nu au
susţinut public

Dumitru
Otovescu
Adrian Gorun

-

Titluri
confirm
ate
CNATD
CU
-

-

-

Exmatriculat

Adrian Gorun

-

-

În programul de
cercetare ştiinţifică

Adrian Gorun

-

-

În programul de
cercetare ştiinţifică

Adrian Gorun

-

-

Exmatriculat

Anul universitar 2014-2015- anul I
Nr. Nume şi prenume
Crt Student doctorand

1

Divjaka

CPNV

2

Ciorei I. Mihaela
Andreea

3

Diţescu C. Livia
Dana

4

Durbăcea – Bolovan
m. Corina

5

Tudorin D. Suzana –

Cu
frecvenţă
- taxă
Cu
frecvenţă
- taxă
Cu
frecvenţă
- taxă
Cu

susţineri
i publice

Exmatriculat
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Adriana
6

Pâvu D. N. Mihaela
Cristina

7

Salaheldin A. E.
Abdelrehim

frecvenţă
- taxă
Cu
frecvenţă
- taxă
Cu
frecvenţă
- taxă

Dumitru
Otovescu

-

-

În programul de
cercetare ştiinţifică

Dumitru
Otovescu

-

-

În programul de
cercetare ştiinţifică

Forma
de
învăţămâ
nt

Conducător de
doctorat

Data

Titluri
confirm
ate
CNATD
CU

Stadiul actual pentru
cei care nu au
susţinut public

Cu
frecvenţă
- taxă
Marinescu I. Ema
Cu
Diana
frecvenţă
- taxă
Ştefănescu C. Costina Cu
Vergina
frecvenţă
- taxă
Bubatu C. Mirabela
Cu
Elena
frecvenţă
- taxă
Gagiu I. Ionel
Cu
Cosmin
frecvenţă
- taxă
Marinac F. Marius
Cu
Florin
frecvenţă
- taxă
Popescu M. Cristian
Cu
frecvenţă
- taxă
Vlangăr Ş. Valerian
Cu
frecvenţă
- taxă
Pădureanu A.
Cu
Mariana
frecvenţă

Adrian Gorun

În programul de
cercetare ştiinţifică

Adrian Gorun

În programul de
cercetare ştiinţifică

Adrian Gorun

În programul de
cercetare ştiinţifică

Dumitru
Otovescu

Suspendat pentru
neplata taxei şcolare,

Dumitru
Otovescu

Suspendat pentru
neplata taxei şcolare

Dumitru
Otovescu

Transferat la altă
instituţie

Dumitru
Otovescu

În programul de
cercetare ştiinţifică

Dumitru
Otovescu

Suspendat pentru
neplata taxei şcolare,

Dumitru
Otovescu

În programul de
cercetare ştiinţifică

Anul universitar 2015-2016 – anul I
Nr. Nume şi prenume
Crt Student doctorand

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gogonea D. Vasile

susţineri
i publice
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- taxă
A se vedea şi Anexa Vbis
2.1.c. Locuri scoase la concurs, candidaţi înscrişi, studenţi-doctoranzi înmatriculaţi
A se vedea Anexa IV
2.1.d. Membri ai şcolii doctorale (personal de predare şi cercetare) care nu au calitatea de
conducători de doctorat
Membri ai Comisiei de îndrumare (ISTORIE):
Conf. univ.dr. Elena Marusia Cîrstea
Lect. univ.dr. Liviu Marius Ilie
Lect. univ. dr. Mihai Ghiţulescu
Membri ai Comisiei de îndrumare (SOCIOLOGIE):
Lect. Univ.dr. Florin Păsătoiu
Lect. univ. dr. Gabriela Motoi
Lect. univ.dr. Andreea Niţă
Lect. univ.dr. Gabriel Pricină
2.1.e. Numărul studenţilor – doctoranzi sprijiniţi de o comisie de îndrumare şi
numărul studenţilor – doctoranzi fără comisie de îndrumare

ISTORIE - Anul universitar 2015-2016
Nr.
Crt.
1.

Numărul studenţilor sprijiniţi de o Numărul studenţilor sprijiniţi fără comisie de
comisie de îndrumare
îndrumare
4
-

SOCIOLOGIE - Anul universitar 2015-2016
Nr.
Crt.
1.

Numărul studenţilor sprijiniţi de o Numărul studenţilor fără comisie de îndrumare
comisie de îndrumare
17
-

2.2. Alocări destinate şcolii doctorale
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Având în vedere faptul că Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale şi Umaniste este
înfiinţată în anul universitar 2015/2016, nu au avut loc astfel de alocări. Bugetul de venituri şi
cheltuieli se regăseşte în Anexa VII.
3. Capacitatea universităţii de a susţine serviciile furnizate societăţii
3.a. Măsura în care şcoala doctorală este angajată în proiecte ale comunităţii (proiecte
economice, sociale, culturale)
B. Eficacitate educaţională
B.4. Curriculum şi calificări
4.a. Curriculum: modalitatea de aprobare, cursuri, titulari, credite, ore alocate
diverselor activităţi.
Curriculum-ul studiilor universitare de doctorat este prevăzut în planul de învăţământ
(Anexa III) şi a fost aprobat la nivelul Consiliului Şcolii Doctorale, în urma consultării
tuturor conducătorilor de doctorat. Titularii cursurilor prevăzute în planul de învăţământ sunt
doar cadre didactice universitare cu titlul de profesor doctor. Pentru toate activităţile
prevăzute în planul de învăţământ sunt prevăzute credite ECTS, câte 60 de credite în fiecare
an, deci un total de 180 de credite.
4.b. Relaţiile şcolii doctorale cu absolvenţii. Inserţia pe piaţa muncii
Nr.
Crt.

Nume şi prenume

Anul
absolvirii

Pătraşcu Şerban
1

Vladimir Osiac
2011

Andrei Diana (Păunoiu)
2

3

Conducător doctorat

Corneliu Mihail Lungu
2011

Antone Elena Simona

2011

Corneliu Mihail Lungu

Brusaru Cornelia (Tane)

2011

Corneliu Mihail Lungu

Buzatu Mihaela Camelia

2011

Corneliu Mihail Lungu

Dudoi Marian Alin

2011

Corneliu Mihail Lungu

4
5
6

Locul de muncă
Institutul de cercetări
socio-umane „C.S.
Nicolăescu-Plopşor”,
Academia Română,
filiala Craiova
Institutul de cercetări
socio-umane „C.S.
Nicolăescu-Plopşor”,
Academia Română,
filiala Craiova
Profesor învăţământ
preuniversitar
Arhivele Naţionale
ale României,
Bucureşti
Universitatea din
Craiova
Profesor învăţământ
preuniversitar
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rădescu Daniela
(Predescu)
Schwarz Adi Horaţiu

2011

Vladimir Osiac

2011

Corneliu Mihail Lungu

Toma Marin

2011

Vladimir Osiac

Dragomir Silviu Bertoni

2012

Corneliu Mihail Lungu

Mitrică Alin Sorin

2012

Corneliu Mihail Lungu

Niţu Mihaela Violeta
(Damean)
Pătraşcu Valentin
Motoi Gabriela

2012

Corneliu Mihail Lungu

2012
2012

Corneliu Mihail Lungu
Dumitru Otovescu

Riza Radu

2012

Dumitru Otovescu

Vancea Diana (Văncica)

2012

Corneliu Mihail Lungu

Andronache Denisa
Victoria
Ilie Cristina (Goga)

2013

Corneliu Mihail Lungu

2013

Dumitru Otovescu

Diţescu Alexandra
(Porumbescu)
Ion Veronica

2013

Dumitru Otovescu

2013

Dumitru Otovescu

Nacu Florin

2013

Vladimir Osiac

Stancu Florin Ionuţ

2013

Corneliu Mihail Lungu

Cheşcă Iulia

2014

Corneliu Mihail Lungu

Voinea Dan

2015

Dumitru Otovescu

21

22
23
24

Universitatea din
Craiova
Universitatea din
Craiova
Universitatea din
Piteşti
Profesor învăţământ
preuniversitar
Consiliul Judeţean
Dolj
Consiliul Judeţean
Dolj
Muzeul Judeţean Gorj
Universitatea din
Craiova
Universitatea din
Craiova
Profesor învăţământ
preuniversitar
Universitatea din
Craiova
Universitatea din
Craiova
Universitatea din
Craiova
Universitatea din
Craiova
Institutul de cercetări
socio-umane „C.S.
Nicolăescu-Plopşor”,
Academia Română,
filiala Craiova
D.G.A.S.P.C.,
Craiova
Academia de Poliţie,
Bucureşti
Universitatea din
Craiova

4.c. Durata medie a unui doctorat
Durata medie a unui doctorat este de 3 ani.
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5. Rezultate obţinute din activitatea de cercetare ştiinţifică
Rezultatele cercetării ştiinţifice ale membrilor Şcolii Doctorale de Ştiinţe Sociale şi
Umaniste sunt reflectate în listele de lucrări ale conducătorilor de doctorat şi ale studenţilordoctoranzi (Anexa IX şi Anexa X).
6. Relaţia şcolii doctorale cu mediul social-economic

7. Asigurarea cu resurse umane de calitate
7.a-b. Personalul de predare şi cercetare cu norma de bază şi asociat este prevăzut în
statul de funcţii al Şcolii Doctorale de Ştiinţe Sociale şi Umaniste (Anexa VIII).
7.c. Nu avem personal format în afara universităţii, din străinătate
7.d. Raportul număr de doctoranzi/număr de conducători de doctorat este: 28/5 = 5,6
7.e. Membrii Şcolii Doctorale de Ştiinţe Sociale şi Umaniste îndeplinesc standardele
minimale necesare pentru conferirea titlului de profesor universitar, precum şi standardele şi
criteriile de abilitare (Anexa IX).
8. Asigurarea resurselor necesare activităţii de cercetare ştiinţifică
8.a. Studenţii doctoranzi înmatriculaţi în ultimii cinci ani şi modalitatea de finanţare
În anii 2011-2016 au fost înmatriculaţi: 32 de studenţi-doctoranzi la Taxă şi 3
studenţi-doctoranzi înmatriculaţi la Buget.
8.b. Taxa de şcolarizare
În anul universitar 2015/2016 taxa de şcolarizare este de 6.000 lei pe an.
8.c. Surse de finanţare extrabugetară
Nu există astfel de cazuri
8.d. Numărul proiectelor finanţate de instituţii din ţară
1.

2.

Sorin Liviu Damean, membru in echipa de cercetare a proiectului
POSDRU/161/2.1/G/139411 „Program de orientare, consiliere profesională şi pregătire
la locul de muncă pentru studenţii din domeniul socio-uman din regiunea Sud-Vest
Oltenia”, manager de proiect: Sevastian Cercel, Universitatea din Craiova, 2014-2015
Sorin Liviu Damean, membru în echipa de cercetare a proiectului
POSDRU/155/1.2/S/141894 Dezvoltarea şi consolidarea culturii calităţii la nivelul
sistemului de învăţământ superior românesc – QUALITAS, manager proiect: Iordan
Petrescu, ARACIS-Bucureşti, 2014-2015
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Sorin Liviu Damean, membru în echipa de cercetare a proiectului
POSDRU/109/2.1/G/81762 Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii din regiunea
Sud-Vest Oltenia, manager de proiect: Gelu Călina, Universitatea din Craiova, 20122013
4. Sorin Liviu Damean, membru în echipa de cercetare a proiectului
POSDRU/56/1.2/S/36310 Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi interesului pentru
cercetarea ştiinţifică teoretică şi aplicată la nivelul studiilor de licenţă şi masterat în
domeniul ştiinţelor sociale şi politice, manager de proiect: Cristian Preda, SNSPA,
Bucureşti, 2011-2013
5. Sorin Liviu Damean, membru în echipa de cercetare a grantului: Refacerea conexiunilor
aplicabile continuităţii istorice, etnice, economice, culturale, spirituale şi a tradiţiilor
comunitare, de grup şi de familie într-o zonă cu discontinuitate de memorie şi ştergere de
identitate – RECONEX, finanţat de MECT, programul Parteneriate în domenii prioritare,
director de proiect Alexandru Botu, 2008-2011.
6. Dumitru Otovescu, Modernizare şi Performanţă în Administraţia Publică Locală, cod
SMIS 3363, finanţat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, 2009 – 2010. Postul în
cadrul proiectului: Expert.
7. Dumitru Otovescu, Refacerea conexiunilor aplicabile continuităţii istorice, etnice,
economice, culturale, spirituale şi a tradiţiilor comunitare, de grup şi de familie într-o
zonă cu discontinuitate de memorie şi ştergere de identitate - RECONEX, finanţat de
Centrul Naţional de Management Programe, 2008–2011. Postul în cadrul proiectului:
Responsabil sector Sociologie.
8. Dumitru Otovescu, Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al minorităților
din Oltenia în contextul diversității culturale, nr. de identificare LLP116/08.04.2014,
finanțat în cadrul Programului PA17/RO13 ”Promovarea diversității în cultură şi artă în
cadrul patrimoniului cultural european”, Granturi SEE, 2014-2016. Postul in cadrul
proiectului: Sociolog studiu interdisciplinar.
9. Maria Constantinescu, Diagnosticul social al performanţei şcolare prin scala socială a
succesului şcolar şi proiectarea unor metode de intervenţie validate prin cercetare, Grant
PN2, 2007-2010, partener.
10. Maria Constantinescu, Emoţiile sociale: ruşinea şi vinovăţia în spaţiul public
postdecembrist din România, grant CNCSIS, 2008, membru.
3.

8.e. Numărul proiectelor finanţate de instituţii din străinătate
1. Dumitru Otovescu, Maximizing Comparative Advantages of Border Regions, parteneriat
de colaborare cu Universitatea „Sf. Cyril şi Sf. Methodius” din VelikoTîrnovo, Bulgaria.
2011-2012. Postul în cadrul proiectului: Expert.
2. Dumitru Otovescu, Universitatea - pol de inovare si dezvoltare, în parteneriat cu
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială şi Lonhort Institute,
Kajaani University Consortium, University of Oulu, Finland. 2011-2013. Postul în cadrul
proiectului: Expert.
3. Dumitru Otovescu, Munca pe primul loc, în parteneriat cu Asociaţia Şanse Egale pentru
Fiecare, Programul Operaţional Regional Dezvoltarea Resurselor Umane, DMI 5.1:

Str. A. I. Cuza, nr. 13, Craiova, 200585; Tel: 0251418515, Fax: 0251410672

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE

Implementarea de măsuri active pe piaţa muncii. 2010-2012 Postul în cadrul proiectului:
Expert.
4. Dumitru Otovescu, Valorificarea identităților culturale în procesele globale, ID
59758/2010, proiect strategic finanțat din Fondul Social European prin POSDRU, coordonat
de Academia Română, în parteneriat cu Universitatea Politehnică din București și
Universitatea din Craiova, 2010-2012. Postul în cadrul proiectului: Expert de lungă durată.
5. Maria Constantinescu, Concepte şi programe de educaţie şi formare profesională pentru
profesioniştii care lucrează cu persoane cu handicap, copiii şi familiile aflate în situaţii
divorţate, grant Leonardo da Vinci, 2012-2014, membru.
6. Maria Constantinescu, Căi inteligente pentru o mai bună incluziune, Grant Grundtvig,
2012-2014, membru.
7. Maria Constantinescu, Competenţe majore pentru a gestiona serviciile cu infractori
minori, Grant european, 2012-2014, membru.
8.f. Fonduri provenind de la instituţii din ţară
8.g. Fonduri provenind de la instituţii din străinătate
8.h. Valoarea contractelor de cercetare-dezvoltare derulate
9. Internaționalizarea
9.e. Numărul studenţilor-doctoranzi, cetăţeni ai altor state
An universitar 2011-2012
Anul
Nr.crt. Domeniul
de
Ţara de origine
studiu
1
Sociologie III
Albania
TOTAL studenţi-doctoranzi cetăţeni ai altor state
An universitar 2013-2014
Anul
Nr.crt. Domeniul
de
Ţara de origine
studiu
1
Sociologie I
Albania
TOTAL studenţi-doctoranzi cetăţeni ai altor state

Nr. studenţi-doctoranzi
1
1

Nr. studenţi-doctoranzi
1
1

10. Implicarea socială şi culturală a şcolii doctorale
10.b. Evenimente culturale organizate
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale şi Umaniste s-a implicat în cursul anului
2015/2016 în organizarea a două simpozioane ştiinţifice internaţionale: Stat şi societate în
Europa, ediţia a VIII-a, Craiova, 25 octombrie-5 noiembrie 2015, în parteneriat cu Biblioteca
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Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”; Politică. Diplomaţie. Cultură, ediţia a III-a, Craiova,
1-4 iunie 2016, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” şi
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România; Sociologia aacademică şi provocările
societăţii actuale, Craiova, 15 aprilie 2016; Forum on Studies of Society, Craiova, 31 martie
2016.
C. Managementul calităţii
11. Misiune, obiective şi integritate academică
11.a. Misiunea şi obiectivele şcolii doctorale
Misiunea Şcolii Doctorale de Ştiinţe Sociale şi Umaniste din cadrul Facultăţii de
Ştiinţe Sociale a Universităţii din Craiova este aceea de a dezvolta abilităţile teoretice şi de
cercetare ale studenţilor-doctoranzi pentru a deveni specialişti recunoscuţi pe plan naţional şi
international.
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale şi Umaniste are drept obiective:
a) promovarea valorilor provenite din studiile universitare de doctorat în domeniile sale de
competenţă;
b) valorificarea capacităţilor de investigare, de cercetare, dezvoltare şi inovare ale
conducătorilor de doctorat şi ale studenţilor-doctoranzi din domeniile şcolii doctorale;
c) consolidarea direcţiilor de cercetare existente la nivelul studiilor doctorale şi promovarea
de direcţii noi;
d) valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării pe plan naţional şi internaţional;
e) formarea unei resurse umane competente.
11.b. Strategia pe termen mediu şi lung
Strategia Şcolii Doctorale de Ştiinţe Sociale şi Umaniste pe termen mediu şi lung este:
- Afilierea de noi conducători de doctorat în domeniile existente;
- Acreditarea conducerii de doctorat în domeniul Filosofie;
- Acreditarea de noi domenii potrivit specializărilor de licenţă şi masterat;
- Încheierea de parteneriate cu alte şcoli doctorale din ţară şi străinătate;
- Asigurarea de doctorate în co-tutelă;
- Asigurarea de mobilităţi pentru membrii şcolii doctorale;
- Internshipuri internaţionale;
- Depunerea de proiecte de cercetare-dezvoltare cu angrenarea studenţilordoctoranzi;
- Parteneriate în domeniul social şi cultural;
- Organizarea unei şcoli de iarnă a doctoranzilor;
- Publicarea rezultatelor cercetărilor studenţilor-doctoranzi în reviste de specialitate
recunoscute la nivel naţional şi internaţional;
- Întărirea bazei materiale prin noi achiziţii.
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11.c. Codul etic
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale şi Umaniste aplică Codul etic existent la nivelul
Universităţii din Craiova
11.d. Combaterea fraudei intelectuale
Combaterea fraudei intelectuale este asigurată, pe de o parte, prin informarea
studenţilor-doctoranzi de către conducătorii de doctorat asupra eticii ştiinţifice, profesionale
şi universitare, iar pe de altă parte, prin existenţa unui soft antiplagiat la nivelul IOSUDUCV, tezele de doctorat elaborate fiind verificate cu acest soft, iar rezultatul fiind precizat
într-un raport de similitudini.
12. Conducere şi administraţie la nivel de şcoală doctorală specifică sau la nivel de
universitate
12.a. Documente specifice pentru desfăşurarea studiilor de doctorat, în cadrul şcolii
doctorale
La nivelul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Sociale şi Umaniste există un Regulament de
organizare şi desfăşurare a studiilor de doctorat (Anexa II), precum şi contractul de studii
pentru Buget şi cel pentru Taxă (Anexa VI).
12.b. Prezenţa documentelor şcolilor doctorale pe internet
Publicarea pe internet a documentelor Şcolii Doctorale de Ştiinţe Sociale şi Umaniste
se regăseşte la adresa: http://stiintesociale.ucv.ro
12.c. Alegerea membrilor Consiliului şi alegerea Directorului
Membrii Consiliului şcolii doctorale se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal
al conducătorilor de doctorat din Şcoala doctorală de Ştiinţe Sociale şi Umaniste. Din
Consiliul şcolii doctorale fac parte conducători de doctorat din cadrul Şcolii doctorale de
Ştiinţe Sociale şi Umaniste în proporţie de maximum 50%, studenţi-doctoranzi în proporţie
de 20%, aproximat în plus dacă este cazul, restul fiind completat cu membri din afara şcolii
doctorale aleşi dintre personalităţi ştiinţifice a căror activitate științifică are o recunoaștere
internațională semnificativă.
Directorul Şcolii Doctorale este desemnat de către CSUD-UCV la propunerea
conducerii Facultăţii de Ştiinţe Sociale.
12.d. Consiliul şcolii doctorale: modul de îndeplinire a atribuţiilor
Principalele atribuţii ale Consiliului şcolii doctorale sunt:
a) elaborează Regulamentul şcolii doctorale prin consultarea tuturor conducătorilor de
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doctorat membri ai Şcolii doctorale de Ştiinţe Sociale şi Umaniste, cu respectarea Codului
studiilor universitare de doctorat și Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare
a programelor de studii universitare de doctorat al IOSUD-UCV și îl supune aprobării
CSUD-UCV;
b) elaborează contractul cadru de studii universitare de doctorat si îl supune aprobării CSUDUCV;
c) elaborează contractul cadru de studii universitare de doctorat în cotutelă si îl supune
aprobării CSUD-UCV;
d) mediază conflictele dintre studentul-doctorand şi conducătorul științific;
e) decide schimbarea conducătorului de doctorat, la cererea motivată a studentului-doctorand,
dacă s-a constatat neîndeplinirea obligaţiilor legale sau contractuale asumate de către acesta, ori
pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi
studentul-doctorand; stabilește criteriile de obtinere a unui grant doctoral declarat disponibil de
către un conducător de doctorat, în cazul în care acest conducător nu mai poate duce la bun sfârșit
cercetarea științifică pentru care a obținut grantul. Grantul doctoral este obligatoriu să fie folosit
în același domeniu fundamental de doctorat;
f) desemnează un alt conducător de doctorat în cazul prevăzut la alin. (e), precum şi în cazul în
care se constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat. La desemnarea unui nou
conducător de doctorat, Consiliul şcolii doctorale va avea în vedere prioritar necesitatea ca
studentul-doctorand să poată finaliza cu succes programul de doctorat;
g) avizează comisia de îndrumare stabilită de conducătorul de doctorat în urma consultării cu
studentul doctorand;
h) decide acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii doctorale unor conducători de
doctorat precum şi stabilirea de standarde minimale de performanţă ştiinţifică în vederea
aplicării obiective a acestor proceduri;
i) avizează statul de funcţii al personalului didactic şi de cercetare afiliat şcolii doctorale,
după caz;
j) asistă evaluatorul extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/reacreditării sau a
autorizării provizorii a şcolii doctorale;
k) aprobă dobândirea calității de membru al școlii doctorale a cadrelor didactice sau de
cercetare, având calitatea de conducător de doctorat, care au funcția de bază în cadrul unei
instituții care nu e IOSUD, în baza acordului prealabil a cel puțin două treimi dintre
conducătorii de doctorat, exprimat prin vot secret;
l) stabilește standarde și aprobă afilierea și încetarea afilierii la școala doctorală a cadrelor
didactice și de cercetare care nu au calitatea de conducător de doctorat și care desfășoară
activități didactice sau de cercetare la școala doctorală, inclusiv în calitate de membru al
comisiei de îndrumare;
m) stabilește criterii de selecție pentru studentul doctorand care candidează pentru calitatea
de membru al consiliului școlii doctorale;
n) stabilește modalitatea de evaluare a candidaților la concursul de admitere la doctorat în
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concordanță cu prevederile HG 681/2011 și ale prezentului Regulament;
o) stabilește formatul tip al tezei de doctorat, numărul de pagini al rezumatelor;
p) propune spre aprobare CSUD – UCV încheierea de acorduri de colaborare cu școli
doctorale din alte IOSUD din țară și din străinătate;
r) adoptă măsuri necesare pentru cresterea competitivității studiilor universitare de doctorat,
pentru desfășurarea în bune condiții a evaluării periodice a școlii doctorale si a conducătorilor
de doctorat.
12.e. Repartizarea creditelor pentru activităţile din programul de pregătire bazat pe studii
universitare avansate
Repartizarea creditelor pentru activităţile din programul de pregătire bazat pe studii
universitare avansate se face potrivit Regulamentului de acordare a creditelor ECTS existent
la nivelul Universităţii din Craiova şi este prevăzută în planul de învăţământ al Şcolii
Doctorale de Ştiinţe Sociale şi Umaniste (Anexa III).
13. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
La nivelul Unjiversităţii din Craiova există un Regulament privind iniţierea,
aprobarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de studii care se aplică şi Şcolii Doctorale
de Ştiinţe Sociale şi Umaniste.
Evaluarea internă a calităţii programelor de studii universitare de doctorat, a
doctoranzilor și a performanţelor conducătorilor de doctorat se face o dată la trei ani de către
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Sociale şi Umaniste şi de către CSUD-UCV.
Evaluarea activității studenților-doctoranzi urmărește explicit toate competențele pe
care doctorandul trebuie să le dezvolte în cadrul programului de studii universitare de
doctorat, conform Calificării de nivel 8 din Cadrul European al Calificărilor si din Cadrul
Naţional al Calificărilor.
Evaluarea periodică, la interval de 3 ani, a activităţii conducătorilor de doctorat se
face atât printr-o autoevaluare cât și prin evaluarea colegială internă si externă.
Evaluarea internă a conducătorilor de doctorat titulari va avea drept criterii rezultatele
cercetării științifice obținute de aceștia şi rezultatele obținute în conducerea studențilordoctoranzi.
Întocmit,
Prof.univ.dr.habil. Sorin Liviu DAMEAN
DIRECTOR ŞCOALA DOCTORALĂ
DE ŞTIINŢE SOCIALE ŞI UMANISTE
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