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Raport preliminar al 

Comisiei de evaluare si asigurare a calității educaționale, 

 

 

 Premize 

 La data de 14.07.2021 se constituie si se numește Comisia de evaluare si asigurare a 

calității educaționale in cadrul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), 

Consilui Scolii Doctorale Medicina Farmacie (CSD M-F) si Consiliului Scolii Doctorale 

Medicina dentara (CSM MD) conform Deciziei  rectorului Universitatii, Nr 505.  

Pana la data respectiva, asigurarea interna a calitatii la nivelul IOSUD a fost asigurata de 

Comisia de asigurare a calitatii din cadtul Scolii doctorale, conform Hotararii CSUD, 

respectiv a Hotararii Senatului Nr, 18470/18.12.2021. 

 

Raportul preminilar al CEACE, sumarizeza urmatoarele aspecte, observate in plus fata de 

concluziile formulate in Raportul IOSUD pe perioada 2016-2021: 

 

1.  Numar total de doctoranzi inscrisi  - 118, dintre care 30 cu frecventa, cu bursa – 12, fara 

bursa – 18. Locurile cu frecventa au fost distribuite in urma competitiei granturilor 

doctorale – detalii . Fiecare proiect doctoral a fost evaluat de 2 evaluatori independenti, 

membrii ai CSD din domeniul respectiv. Documentele d einsriecere au fost notate cu 

cifre, atat evaluatorii cat si clasamentul final s-a intocmit fara previzualizarea 

beneficiarilor de granturi doctorale, respectiv conducatori d edoctorat.  

Datele complete sunt afisate pe site -  https://www.umft.ro/admitere-doctorat-2021. 

 

2. Numarul total de doctoranzi retrasi definitiv din Scoala doctorala – 21  (perioada iulie -

noiembrie 2021). 

 

3. Numar de articole sustinute integral in plata taxelor de publicare – 13 (perioada iulie -

noiembrie 2021). 

 

4. Teze sustinute de la ultima raportare ( 09.2020) =  35  

a. 29 Domeniul Medicina – confirmate prin Ordin de Minisitru -14 + 13 in evaluare 

la CNATCDU, 2 retrimise pentru confirmare dupa completarea dosarului. 

b. 6  Domeniul Medicina dentara confirmate prin Ordin de Minisitru -3 + 3 in 

evaluare la CNATCDU 

 

5. Fise de evaluare a Scolii Doctorale – 90 . https://www.umft.ro/an-universitar-2021-2022-

csud/ 

Parametrii urmariti: 
Cursurile de la Şcoala Doctorală, în formatul actual, sunt utile.   
Cursurile de la Şcoala Doctorală sunt prea teoretice. 
Cursurile de la Şcoala Doctorală sunt bazate pe cunoaşterea 
ştiinţifică actuală.  
Calitatea actului educaţional suferă din cauza numărului mare de 
studenţi admişi. 

https://www.umft.ro/admitere-doctorat-2021
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Singurul efort pe care doctoranzii îl depun pentru cursurile de la 
Şcoala Doctorală constă în examenul de sfârşit de semestru. 
Planul de învăţămâmt primit la începutul Şcolii Doctorale este 
respectat. 
Activităţi de management sau administrare a proiectelor. 
Activităţi de predare.  
Proiecte de cercetare.   
Alte activităţi administrative, în facultate.  
Cercetarea specifică temei de doctorat.  
Literatura de specialitate nou apărută în domeniu. 
Chestiuni privind metodologia cercetării.  
Chestiuni administrative. 
Conţinutul unor lucrări de specialitate pe care le pregătim împreună.   
Conţinutul tezei de doctorat.  
Feedback pe marginea materialelor redactate. 
Frecvenţa întâlnirilor. 
Durata întâlnirilor.  
Îndrumările primite în cadrul acestor întâlniri.   
Receptivitatea coordonatorului.  
Acces la resurse de cercetare - materiale, reactivi, baze de date, etc. 
Acces la resurse de cercetare – cărţi şi jurnale de specialitate.  
Finanţarea participării la conferinţe naţionale sau internaţionale.    
Existenţa celor cu care puteţi discuta pe tema pe care o aprofundaţi.   
Calitatea coordonării/îndrumării primite.  
Dificultăţi de îmbinare a activităţii doctorale cu preocupările de la 
locul de muncă.  
Sesiunea de comunicări științifice din cadrul zilelor UMF unde  
participă doctoranzii cu cele mai multe publicații ISI ca prim autor 
care sunt premiați in funcție de calitatea prezentărilor. 
Existența unei sesiuni de comunicari științifice a școlii doctorale în 
cadrul congresului internațional pentru studenți la medicina  „Medis” 
Premierea anuală a studenților doctoranzi care au publicații ISI ca 
prim autor. 
Asigurarea transportului și cazării referenților invitați să asiste la 
susținerea tezei de doctorat 

 

  

6. Cresterea numarului de cadre didactive Abilitate  - 13 Cadre didactice noi afiliate Scolii 

doctorale – actuala pondere a conducatorilor abilitati crescand de la. 

In plus, un numar de alte 5 Teze au fost avlidate de CNATDCU si sunt in asteptarea 

Ordinului de Ministru. 1 dosar de abilitare a fost respins administrativ. 

Astfel in momentul de fata exista 113 conducatori de doctorat, 11 fara Atestat de 

Abilitare, 11 in prelungirea activitatii peste varsta de 65 de ani, respectiv 9 cu contract 

individual de munca, pana la finalizarea tezelor de doctorat existente in desfasurare. 
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Propunere elaborare a unui raport i detaliu pentru Raport in detaliu: 

 

1. Verificarea Valorificarii rezultatelor cercetarii – evaluarea fiselor individuale ale 

fiecarui studnet doctorand, cu evaluarea individuala, cu documentarea numarului de 

publicatii raportate catre Scoala Doctorala  

a. rezumate publicate in Volum de rezumate ale unor manifestari stiintifice 

nationale cu/fara particopare internationala 

b. rezumate indexate ISI 

c. articole in extenso indexate BDI 

d. articole in extenso ISI Proceedings 

e. articole in extensi in reviste indexate ISI cu factor de impact  

Termen SEPTEMBRIE ANUAL 

2. Centralizarea Fiselor de evaluare individuala a conducatorilor de doctorat, cu 

monitorizarea actiivtatii publicistice legate strict de activitatea de cercetare a 

studentilor doctoranzi, respectiv evolutia IH – termen MAI ANUAL 

 

3. Alcatuirea unui algoritm de cuatificarea in evaluarea performantei unui conducator 

de doctorat, in vederea adititei acestui parametru ca si criteriu de selectie al dosarulor 

depuse in competita granturilor doctorale. TERMEN IULIE 2022 

 

4. Recomandarea de administrare a Fiselor de evaluare a Scolii doctorale – pentru 

fiecare materie predata in cadrul anului I de pe perioada studiilor universitare 

avansate, in paralel cu formularul sistemic actual. TERMEN FEBRUARIE  + IUNIE 

ANUAL 

 

5. Verificare procesului didactic pe perioada perioada studiilor universitare avansate. 

permanent 

 

6. Urmarire cuantum teze respinse de la nivel CNATCDU permanent. 

 

 

 

 

 

Timisoara 

24.11.2021        Profesor Stoian Dana 

         Presedinte Comisia CEACE 

 

 

 

 




