A. Criterii şi indicatori de performanţă Şcoala doctorală ULIM Secţia
Filologie
Cerinţe
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Criterii
Capacitatea
logistică a
Şcolii
doctorale

Indicatori de performanţă
1 Bibliotecă a instituţiei, consorţiului, parteneriatului
a. unităţi disponibile în bibliotecă (cărţi, reviste, material audio/ video,
planuri / schiţe / proiecte etc.) pentru domeniul la care se solicită
autorizarea Şcolii doctorale.
b. unităţi disponibile în bibliotecă (cărţi, reviste, material audio/ video,
planuri /schiţe / proiecte etc.) cu o vechime mai mica de 5 ani,
pentru domeniul la care se solicită autorizarea Şcolii doctorale.
c. bibliotecă electronică (cărţi, reviste, material audio/ video, planuri
/schiţe / proiecte etc.) pentru domeniul la care se solicită autorizarea
Scolii doctorale.
.
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Dosarul cu actele necesare autorizării de funcţionare provizorie, aprobat de Senatul instituţiei, se va prezenta la Ministerul Educaţiei în
variantă electronică şi pe suport hârtie;
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Capacitatea
de susţinere
a cercetării
si studiilor
s

doctorale.
Resurse
umane

2. Reviste ştiinţifice instituţionale, cu indicarea categoriei Suprafaţa
3. spaţiilor pentru predare şi cercetare, puse la dispoziţia studenţilordoctoranzi.
4. Dotarea laboratoarelor pentru predare/cercetare (dovada capacităţii
laboratoarelor de a susţine efortul de cercetare al Şcolii doctorale document pentru fiecare suprafaţă).
a. echipamente cu valoare iniţială de inventar mai mare de 15.000 Euro
5. Suprafaţa birourilor puse la dispoziţia cadrelor didactice şi de cercetare
ştiinţifică
6. Calculatoare puse la dispoziţia studenţilor-doctoranzi
7. Suporturi didactice, note de curs şi alte lucrări necesare care acoperă
integral programul de pregătire avansată; ______ ________________
1. Conducători de doctorat, cu norma de bază în instituţie. Dintre ei:
a. Doctori 4
b. doctori habilitaţi 4 Dintre ei:
a. conferenţiari universitari 1
b. profesori universitari 3
2 Membri ai Şcolii doctorale (personal didactic şi de cercetare) fără drept
de coordonare doctorate. Dintre ei:
a. doctori 1
b. doctori habilitaţi
c. conferenţiari universitari 1
d. profesori universitari
e. cercetători ştiinţifici
3. Personal de predare şi cercetare cu norma de bază la universitate, care
asigură programul de studiu al şcolii doctorale. Dintre ei:
a. doctori 2
b. doctori habilitaţi 4
c. conferenţiari universitari -5
d. profesori universitari 3
e. cercetători ştiinţifici
f. alte categorii (maeştri în sport, arte etc.)
4. Personal de predare şi cercetare prin cumul. Dintre ei:
a. doctori 4
b. doctori habilitaţi
c. conferenţiari universitari 3
-d. profesori universitari 2
e. cercetători ştiinţifici
f. alte categorii (maeştri în sport, arte etc.)
5. Numărul de doctoranzi înmatriculaţi la instituţie, pe categorii:
a. buget, colaboratori ai instituţiei organizatoare de doctorat;
b. buget, angajaţi în afara instituţiei;
.. c. cu taxă, colaboratori ai instituţiei organizatoare de doctorat; 2
d. cu taxă, angajaţi în afara instituţiei; 4
e. postdoctoranzi;
f. cetăţeni străini care urmează studii de doctorat sau postdoctorat 3
6. Doctoranzi înmatriculaţi în cotutelă:
a. internaţională;
b. naţională.
7 Personal
..
cu normă de bază, forihăt în afara universităţii, în universităţi
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Capacitatea de
susţinere a
cercetării şi
studiilor
doctorale.
Resurse
financiare

Capacitatea
Conţinutul
educaţională şi procesului
de cercetare
de
învăţământ şi
cercetare
ştiinţifică/cre
aţie artistică

«
Managementul Cadrul
calităţii
juridic de
organizare şi
funcţionare a
Şcolii
doctorale

din străinătate.
8. Personal de predare şi cercetare, antrenat de la universităţi din străinătate
(perioada) 3
9.Personal şi structuri de conducere
10.Număr de angajaţi cu norma de bază în servicii de secretariat
1. Modul de finanţare a studiilor până în prezent (surse utilizate)
2. Alocări destinate Şcolii doctorale
a. Salarizarea personalului didactic
b.Susţinerea mobilităţii doctoranzilor, personalului ştiinţific şi de cercetare
c.Dotarea cu aparataj şi echipamente
d.Achiziţie de materiale ştiinţifice şi bibliografice (abonamente la publicaţii periodice în limba
română şi în limbi străine, indexate ISI, ERIH, Scopus)
e.Venituri proprii alocate pentru activităţi de cercetare din cadrul Şcolii doctorale
3. Surse extrabugetare de finanţare a şcolii doctorale
4. Granturi de cercetare obţinute prin competiţii naţionale sau
internaţionale în ultimii cinci ani
1. Programe doctorale 1
a. forma de organizare zi; f/r
b. cursuri, titulari 5
c. credite 60 pe an (180 în total)
d. ore alocate diverselor activităţi Un curs general sau fundamental: 300 de ore,
dintre
ore de contact, 260 ore –lucru individual; un curs de specialitate:
e. 10care
- de40
contact,
150 ore – dintre care 20 ore de contact, 130 ore – lucru individual.
3.
Planuri
de studii 1proiecte) de cercetare ştiinţifică 4
2.Direcţii
(programe,
4.Teze de doctorat validate de CNAA în ultimii 5 ani, elaborate sub îndrumarea conducătorilor de
doctorat titulari ai şcolilor doctorale 1
5.Rezultate ale activităţii de cercetare şi calitatea lor
a. Articole publicate în reviste din fluxul principal de informaţie ştiinţifică
străinătate 28; în culegeri în străinătate 20 , în actele manifestărilor ştiinţifice
în străinătate 8; rezumate publicate la manifestări ştiinţifice din străinătate 7.
Total 63.
Articole publicate în reviste ştiinţifice cu relevanţă naţională:Reviste
Categoria B 73;Reviste Categoria C 5 ; în culegeri în ţară 48; în actele
manifestărilor ştiinţifice în ţară 29, în enciclopedii 1; publicaţii electronice 20.
Total 176 ; ; rezumate publicate la manifestări ştiinţifice din ţară 30
Comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări din străinătate 56 + în plen în
străinătate 23. Total 79;
Comun. şt-ce la manifestări în ţară 93 + în plen naţ. 4, cu part. intern. 11; intern. 20.
Comunicări orale la manifestări naţ, cu part. intern., internaţ. 5. Total 133.

1. Strategia şi direcţiile de cercetare şi inovare ale universităţii, Regăsirea
c.
Brevete de
internaţionale
direcţiilor
deinvenţie
cercetare
ale Şcolii doctorale
în strategia universităţii
d2..Brevete
naţionale
Misiunea şi obiectivele Şcolii doctorale
e.
şi monografii
de cercetare
la edituri din străinătate 3. Cărţi
Regulamentul
instituţional
alpublicate
Şcolii doctorale
6.Cărţi
şi
monografii
publicate
la
edituri
naţionale
recunoscute
4. Modelul Contractului de studii superioare de
doctorat : 28
5.Codul de etică al universităţii (etica ştiinţifică, profesională, universitară)
6. Sistem/Program antiplagiat.
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