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           Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a 

Cercetarii Stiintifice Universitare (U.E.F.I.S.C.S.U), prin proiectele “Studii 

doctorale in Romania - Organizarea Scolilor Doctorale” si “Doctoratul in 

Scoli de Excelenta – evaluarea calitatii cercetarii si cresterea vizibilitatii 

prin publicare stiintifica”, organizeaza, vineri, 18 septembrie a.c., la 

Universitatea Politehnica Timisoara intalniri care au drept scop: 

 

 discutarea Recomandarilor pentru constructia unui nou Model 

de scoala doctorala; 

 dezbaterea Criteriilor si procedurilor generale de evaluare a 

cercetarii stiintifice universitare. 

 

           Dezbaterile se vor desfasura cu participarea rectorilor, 

prorectorilor, directorilor scolilor doctorale si cadrelor universitare cu 

responsabilitati in acest domeniu, profesori indrumatori de doctorat si 

doctoranzi a caror participare este gratuita, din Universitatea 

Politehnica Timisoara,  Uniersitatea de Vest din Timisoara, Universitatea 

“ Aurel Vlaicu” Arad, Universitatea ” Vasile Goldis” Arad, Universitatea 

din Petrosani, Universitatea „Eftimie Murgu” din Resita, Universitatea 

„Constantin Brancusi” din Targu Jiu, USAMVB. 

           

Discutiile se vor purta pe baza:  

 analizei -diagnoza “Doctoratul si organizarea scolilor doctorale” 

si a documentului  “Recomandari Studii Doctorale” in proiectul  

“Studii doctorale in Romania - Organizarea Scolilor Doctorale”, 

si a  

 documentului “ Criterii si proceduri generale de evaluare a 

cercetarii stiintifice universitare” in proiectul “Doctoratul in Scoli 

de Excelenta – evaluarea calitatii cercetarii si cresterea 

vizibilitatii prin publicare stiintifica” 

 

 
 INFORMATII DE BACKGROUND 

Proiectele “Studii doctorale in Romania-Organizarea Scolilor Doctorale” 

si “Doctoratul in Scoli de Excelenta – evaluarea calitatii cercetarii si 

cresterea vizibilitatii prin publicare stiintifica” sunt doua dintre cele cinci 

proiecte strategice pentru învatamantul superior derulate de C.N.C.S.I.S., 

C.N.F.I.S. si U.E.F.I.S.C.S.U si finantate prin Fondul Social European, 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Aceste 

proiecte isi propun sa sustina transformarile structurale, sa dezvolte 

optiunile strategice si nu in ultimul rand sa sprijine dezvoltarile 

legislative. 

          Misiunea U.E.F.I.S.C.S.U. este de a gestiona resursele financiare 



 

 

necesare in vederea sustinerii dezvoltarii invatamantului superior si a 

cercetarii stiintifice universitare. Pentru aceasta, organizatia urmareste 

atragerea de noi surse financiare si orientarea activitatilor sale spre un 

management de calitate al finantarii invatamantului superior si al cercetarii 

stiintifice.  

 

           Activitatea proiectului  “Studii doctorale in Romania-Organizarea 

Scolilor Doctorale”, inceputa in noiembrie 2008, isi propune restructurarea 

si consolidarea sistemului national de studii doctorale, iar proiectul 

“Doctoratul in Scoli de Excelenta – evaluarea calitatii cercetarii si 

cresterea vizibilitatii prin publicare stiintifica” are ca scop crearea 

cadrului national de evaluare internationala a calitatii in cercetare, de 

structurare a unui program de excelenta in universitatile romanesti si de 

dezvoltare a capacitatii de publicare stiintifica. 

             Pana in prezent, in cadrul celor doua proiecte au avut loc workshop-

uri, seminarii, focus-grupuri, in vederea realizarii rapoartelor pe domenii 

disciplinare si a  rapoartelor sectoriale care sa conduca la elaborarea 

diagnozei “Doctoratul si organizarea Scolilor doctorale” pentru proiectul 

“Studii Doctorale in Romania”, iar in cadrul proiectului “Doctoratul in Scoli 

de Excelenta – evaluarea calitatii cercetarii si cresterea vizibilitatii prin 

publicare stiintifica, au avut loc si dezbateri privind Criteriile si procedurile 

generale de evaluare a cercetarii stiintifice universitare”. 
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