RAPORT 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), Consiliu Scolii
Doctorale Medicina Farmacie (CSD M-F) si Consiliului Scolii Doctorale Medicina dentara (CSM
MD) conform Deciziei rectorului Universității, Nr 505.
Până la data respectivă, asigurarea internă a calității la nivelul IOSUD a fost asigurată de Comisia de
asigurare a calității din cadrul Scolii doctorale, conform Hotărârii CSUD, respectiv a Hotărârii
Senatului Nr, 18470/18.12.2021.
În acest momentul componența CEEACE a CSUD este următoarea: Prof. Stoian Dana,
președinte, membrii Prof . Mirela Tomescu, Prof. Lavinia Vlaia, Prof. Cosmin SInescu, student
doctorand Țogoe Marius, secretar Conf. Dr. Navolan Dan, reprezentant angajator Conf. Dr. Luca
Constantin, (manager IBCV). Această comisie își va desfășura activitatea pentru următorii 4 ani
(2025) conform regulamentului în vigoare.
Regulamentul CEACE a fost conceput prin consultările intre membrii CSUD, in raport cu istoricul
CEACE si structura recomandata de DEACE in forma afișată pe site. Actualul regulament a fost
prezentat la prima ședința online a DEACE la data de 4 noiembrie 2021. Ulterior, după submiterea
Regulamentului către DEACE am trecut la avizarea la forurile superioare, CA si respectiv Senat.
Astfel, regulamentul a fost avizat de CA al UMFT 31/22650/16.11.2021 si va intra in ședința de
senat in cursul acestei săptămâni – 24.11.2021.
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Indicatori de performanță propuși:
a. procesul educațional al școlii doctorale – parcurgerea procesului de educație prin cursurile
obligatorii și opționale din cadrul programului educațional al școlii doctorale
b. rata de absolvire cu calificativul foarte bine de peste 50%, bine de peste 30%
c. rata totală de absolvire a cursurilor CSUD de peste 85%
d. motivarea și sprijinirea studenților din cadrul Școlii doctorale cu reducerea ratei de
abandon/retragere din programul de studii doctorale de până la 15%
e. rata de finalizare a tezelor doctorale de peste 80% din totalul celor înscriși
f. rata de validare a tezelor doctorale încheiate și susținute de peste 90%.
g. evaluarea calității tezelor de doctorat.
Actualul raport evaluează activitatea CSUD pe perioada ianuarie 2020-decembrie 2020.

STUDENȚI DOCTORANZI
•

Numărul total de doctoranzi înmatriculați în toamna 2021 - 118, dintre care 30 cu frecvență,
cu bursa – 12, fără bursa – 18.
Locurile cu frecvență au fost distribuite în urma competiției granturilor doctorale – detalii .
Fiecare proiect doctoral a fost evaluat de 2 evaluatori independenți, membrii ai CSD din
domeniul respectiv. Documentele de înscriere au fost notate cu cifre, atât evaluatorii cât și
clasamentul final s-a întocmit fără revizualizarea beneficiarilor de granturi doctorale, respectiv
conducătorilor de doctorat.
Datele complete sunt afișate pe site - https://www.umft.ro/admitere-doctorat-2021.

•

Numărul doctoranzilor înscriși în cadrul Școlii Doctorale este de 688, 562 în domeniul
Medicină Generală, 95 în domeniul Medicină Dentară, respectiv 31 în domeniul Farmacie.

•

Numărul doctoranzilor prelungiți: domeniul Medicină Generală 151/562 (26.86%) ,
domeniul Medicină Dentară 28/ 95 (29.47%), domeniul Farmacie 0/31 (0%)

•

Numărul total de doctoranzi retrași definitiv din Școala doctorala – domeniul Medicină
Generală 45/562 ( 7.47 %) , domeniul Medicină Dentară 5 / 95 ( 5.26 %), domeniul
Farmacie 0/31 ( 0 %)
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•

Număr de articole susținute integral in plata taxelor de publicare – 47 articole publicate in
WOS in reviste cu factor de impact.

• Teze susținute în 2021
În cursul anului 2021 au fost susținute în total un număr de 39 de teze, reprezentând un cuantum
de 5.66% din studenții doctoranzi înscriși în cadrul CSUD.
o Domeniul Medicina

34

o Domeniul Medicina dentară
o Domeniul Farmacie

4
1

6.05%

2 /34 retrimise pentru confirmare după completarea dosarului.

4.21%
3.22%

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT
•
•

Evoluția IH se înregistrează la 59/93 domeniul Medicina Generala, 7/15 Domeniul
Medicina Dentara, 4/5 Domeniul Farmacie
Criteriul minimal îndeplinit se înregistrează la 11/93 domeniul Medicina Generala, 15/15
Domeniul Medicina Dentara, 5/5 Domeniul Farmacie
De menționat faptul ca IH considerat este cel generat de criteriile de căutare Nume, prenume/initiala prenumelor
+ Afilierea la UMFTVB.

•

Articole indexate ISI in calitate de autor principal
o Domeniul Medicina Generala
§ 0 articole
§ 1 articol
§ 2 articole
§ 3 articole
§ 4 articole
§ 5 sau mai multe articole

26
22
17
11
6
11

28%
23.6%
18.2%
11.8%
6.4%
11.8%

o Domeniul Medicina Dentara
§ 0 articole
§ 1 articol
§ 2 articole
§ 3 articole
§ 4 articole
§ 5 sau mai multe articole

4
4
4
0
2
1

26.6%
26.6%
26.6%

o Domeniul Farmacie
§ 0 articole

1

20%
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13.3%
6.7%

§
§
§
§
§

1 articol
2 articole
3 articole
4 articole
5 sau mai multe articole

1
0
0
1
2

20%
20%
40%

De menționat: autor principal a fost considerata prima poziție, ultima poziție sau calitatea de autor de
corespondența consemnată în WOS: IN WOS nu se consemnează/nu exista entitatea de autori cu contribuție
egală.

•

•

Articole ISI in calitate de Coautor:
o Domeniul Medicina Generala
§ 0 articole
§ 1 articol
§ 2 articole
§ 3 articole
§ 4 articole
§ 5 sau mai multe articole

17
25
16
12
6
17

18.2%
26.8%
17.2%
12.9%
6.4%
18.2%

o Domeniul Medicina Dentara
§ 0 articole
§ 1 articol
§ 2 articole
§ 3 articole
§ 4 articole
§ 5 sau mai multe articole

0
3
2
1
2
5

20.0%
13.3%
6.6%
13.3%
33.3%

o Domeniul Farmacie
§ 0 articole
§ 1 articol
§ 2 articole
§ 3 articole
§ 4 articole
§ 5 sau mai multe articole

0
1
0
0
0
4

20%

80%

Conducători de doctorat care au girat articole ISI in colaborare cu studenții doctoranzi,
aceștia in calitate de Prim autor:
o Domeniul Medicina Generala
§ 0 articole
58
62.3%
§ 1 articol
20
21.5%
§ 2 articole
7
7.5%
§ 3 sau mai multe articole
8
8.6%
o Domeniul Medicina Dentara
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§
§
§
§

0 articole
1 articol
2 articole
3 sau mai multe articole

8
2
4
1

53.3%
13.3%
26.6%
6.6%

o Domeniul Farmacie
§ 0 articole
§ 1 articol
§ 2 articole
§ 3 sau mai multe articole

2
0
0
3

40%
60%

•

Conducători de doctorat raportați la numărul tezelor finalizate in cursul anului 2021
o Domeniul Medicina Generala
28/93
30.1%
o Domeniul Medicina Dentara
4/15
26.6%
o Domeniul Farmacie
1/5
20%

•

Distribuția tezelor finalizate in cursul anului 2021 este după cum urmează
o Domeniul Medicina Generala
§ 0 teze
65
70%
§ 1 teză
24
25,8%
§ 2 teze
2
2.1%
§ 3 teze
2
2.1%
o Domeniul Medicina Dentara
§ 0 teze
11
73.3%
§ 1 teză
4
26.6%
o Domeniul Farmacie
§ 0 teze
4
75%
§ 1 teză
1
25%
De menționat ca sunt consemnate strict tezele care au fost susținute pana la finele lunii decembrie 2021. Tezele
aflate in etape intermediare de evaluare, susținere nu sunt consemnate. Datele au fost cele furnizate in ianuarie
2021 de către secretariatul Scolii Doctorale.
De menționat faptul ca Domeniul Farmacie este extrem de nou, fiind constituit ca domeniu individual doar din
cursul anului universitar 2018/2019.

EVALUARE ȘCOALA DOCTORALĂ
• Fise de evaluare a Scolii Doctorale – 90 . https://www.umft.ro/an-universitar-2021-2022csud/
Parametrii urmăriți:
- Cursurile de la Școală Doctorală, în formatul actual, sunt utile.
- Cursurile de la Școală Doctorală sunt prea teoretice.
- Cursurile de la Școală Doctorală sunt bazate pe cunoașterea științifică actuală.
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-

Calitatea actului educaţional suferă din cauza numărului mare de studenţi admişi.
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 – cărți şi jurnale de specialitate.
Finanțarea participării la conferințe naționale sau internaționale.
Existența celor cu care puteți discuta pe tema pe care o aprofundați.
Calitatea coordonării/îndrumării primite.
Dificultăți 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 comunicări 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

RAPOARTE VIITOARE PROPUSE:
1. Verificarea valorificării rezultatelor cercetării – evaluarea fiselor individuale ale fiecărui student
doctorand, cu evaluarea individuala, cu documentarea numărului de publicații raportate către
Școala Doctorală:
a. rezumate publicate in Volum de rezumate ale unor manifestări științifice naționale
cu/fără participare internațională
b. rezumate indexate ISI
c. articole in extenso indexate BDI
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d. articole in extenso ISI Proceedings
e. articole in extensie in reviste indexate ISI cu factor de impact
Termen SEPTEMBRIE ANUAL
2. Centralizarea Fiselor de evaluare individuala a conducătorilor de doctorat, cu monitorizarea
activității publicistice legate strict de activitatea de cercetare a studenților doctoranzi, respectiv
evoluțiea IH termen MAI ANUAL
3. 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
4. Verificare procesului didactic pe perioada perioada studiilor universitare avansate. permanent
5. Urmărire cuantum teze respinse de la nivel CNATCDU permanent.
Timișoara
31.01.2022

CEEACE al CSUD
Profesor Stoian Dana
Președinte Comisia CEACE
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