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PROCEDURI DE ASIGURARE A CALITĂŢII 

STUDIILOR DOCTORALE 

1. Noțiuni generale 

 

1.1. Studii doctorale: formă de educație proiectată instituțional la nivel universitar, ce 

urmează unui program de masterat și care este bazată pe desfășurarea unor activități - (1) de 

pregătire și calificare a doctoranzilor într-un domeniu de specialitate prin susținerea de cursuri, (2) de 

evaluare a cunoștințelor prin examene și (3) de aplicare a acestora prin realizarea unei teze bazate pe 

o cercetare proprie - având ca finalitate obținerea unei diplome prin care posesorului i se recunoaște 

titlul de doctor  

Noțiuni conexe: 

1.1.1. Doctorand: persoană care urmează studiile doctorale 

1.1.2 Conducător de doctorat: persoană acreditată să coordoneze și să supervizeze 

activitățile desfășurate la nivelul studiilor doctorale   

1.1.3 Doctor: persoană căreia i s-a recunoscut la nivel instituțional finalizarea studiile 

doctorale  

1.1.4. Doctoral: caracteristică atribuită unui proces sau unei activități desfășurate la nivelul 

studiilor de doctorat 

 1.2. Organizarea studiilor doctorale: mecanismul instituțional ce asigură funcționarea 

organică a procesului de învățământ doctoral prin stabilirea și coordonarea sarcinilor deținute de 

persoanele implicate la nivel tehnic, economic, administrativ și științific conform unui plan prestabilit 

și a unui regulament intern, ambele create în așa fel încât să permită satisfacerea unor nevoi ale 

persoanelor implicate, adecvarea activităților la misiunea și cultura organizațională, atingerea unor 

obiective prestabilite și desfășurarea în bune condiții a studiilor doctorale   

O componentă în organizarea studiilor doctorale este procesul de asigurare a calității 

acestora.   

1.3. Calitate:  însușire, care atribuită studiilor doctorale, se referă la capacitatea acestora de 

a răspunde nevoilor celor implicați în procesul de învățământ doctoral la toate nivelurile 

organizaționale 

 



1.4. Asigurarea calității:  ansamblul de acțiuni inițiate la nivel instituțional în vederea 

evidenței, monitorizării și evaluării unui obiect, proces sau serviciu pe baza desfășurării unor 

demersuri (1) de stabilire a finalității unei activități, prin adecvarea rezultatelor așteptate la o serie 

de obiective prestabilite utilizând aprecieri statistice sau declarative și (2) transpunerea datelor astfel 

obținute într-o formă care să permită utilizarea ulterioară a lor pentru îmbunătățirea organizării 

studiilor doctorale  

   

1.5. Tipuri de proceduri de asigurare a calității 

a) menținerea unui cadru formal de monitorizare și evaluare a calității studiilor doctorale 

b) menținerea unui sistem de feedback privind calitatea studiilor doctorale 

Noțiuni conexe: 

1.5.1. Cadru formal: sistem centralizat de realizare a unor activități ca parte a organizării 

studiilor doctorale 

1.5.2. Sistem de feedback: metodă de control a  desfășurării unei activități prin referirea la 

rezultatele precedente în viziunea celor implicați 

 

Fig. 1. Procesul organizării studiilor doctorale  

2. Asigurarea calității admiterii la studiile doctorale   

 

Delimitări conceptuale  

 

2.1. Procedura de admitere: procesul prin care unui absolvent de masterat i se permite 

participarea la studiile doctorale 

Noțiuni conexe: 

2.1.1. Elaborarea procedurii de admitere: stabilirea condițiilor ce i se impun unui absolvent 

de masterat pentru a accesa nivelul doctoral de studii 



2.1.2. Implementarea procedurii de admitere: aplicarea condițiilor de admitere prin care unui 

absolvent de masterat i se permite accesul la studiile doctorale  

2.1.3. Evaluarea procedurii de admitere: aprecierea efectelor pe termen scurt, mediu și lung 

pe care elaborarea și implementare unei proceduri de admitere le are asupra organizaţiei  

 

Indicatori descriptivi privind existența unui sistem de asigurare a calității admiterii la 

studiile doctorale 

 

2.1. Indicatori privind existența unui cadru formal: 

- existența unei comisii care să elaboreze procedura de admitere 

- existența unei dezbateri la nivel instituțional privind procedura de admitere 

- existența unor persoane însărcinate să coordoneze implementarea procedurii de admitere 

- existența unei dezbateri la nivel instituțional privind implementarea unei proceduri de 

admitere 

- existența unei dezbateri la nivel instituțional privind modul în care o procedură de admitere 

a fost implementată   

- existența unui document în care să se precizeze drepturile, obligațiile, condițiile pe care un 

doctorand le are sau trebui să le îndeplinească în cadrul studiilor doctorale și punerea acestuia la 

dispoziția candidaților înaintea examenul de admitere  

- existența unui document în care să se precizeze modul de administrare a situațiilor speciale 

survenite în procesul de admitere 

2.3. Indicatori privind existența unui sistem de feedback: 

- existența posibilității candidaților la studiile doctorale de a contesta rezultatele admiterii 

- existența posibilității candidaților admiși de a evalua componentele procedurii de admitere 

- utilizarea acestor evaluări în procesul decizional ulterior privind stabilirea procedurii de 

admitere 

3. Asigurarea calității desfășurării studiilor doctorale 

 

Delimitări conceptuale 

3.1. Pregătire: procesul prin care se asigură transmiterea, însușirea și producerea de 

informații într-un domeniu prin circularea cunoștințelor de specialitate între doctoranzi, conducători 

de doctorat și alte persoane sau instituții implicate în desfășurarea sau susținerea studiilor doctorale   

3.1.1. Instruire: partea procesului de pregătire axată pe acumularea cunoștințelor de 

specialitate de către doctoranzi prin colaborarea cu diverse instanțe academice sau similare acestora  

a) instruire formală: setul de activități de instruire ce sunt realizate de către doctoranzi în 

sistemul instituționalizat al organizației în care își desfășoară studiile doctorale   

b) instruire informală: setul de activități de instruire ce sunt realizate de către doctoranzi 

independent în afara sistemului instituționalizat al organizației în care își desfășoară studiile 

doctorale   

3.1.2. Cercetare: partea procesului de pregătire axată pe producerea unor noi cunoștințe de 

specialitate de către doctoranzi prin colaborarea cu diverse instanțe academice sau cu altele similare 

acestora  

a) cercetare în vederea elaborării lucrării de doctorat: setul de activități de cercetare întreprinse 

cu scopul producerii unei teze, realizate pe baza anumitor standarde etice, științifice și 



inovative, prin care să se ateste finalizarea studiilor doctorale și care să confere autorului 

titlului de doctor într-un domeniu   

b) alte tipuri de cercetare academică: setul de activități de cercetare întreprinse cu scopul 

studierii unui aspect al realității prin implicarea organizației în care doctorandul urmează 

programul de specializare (implicarea presupune acordarea de sprijin financiar, consultativ, 

social, juridic sau de altă natură)  

 

3.2. Competenţe
1
: capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, 

abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de 

situaţii de muncă sau de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea profesională sau personală în condiţii 

de eficacitate şi eficienţă 

3.2.1. competențe profesionale: capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat 

cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea rezolvării cu succes a unei anumite 

categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, circumscrise profesiei respective, în condiţii de 

eficacitate şi eficienţă. 

3.2.2. competențe transversale: sunt acele capacităţi care transcend un anumit domeniu, 

respectiv program de studii, având o natură transdisciplinară. Acestea constau în abilităţi de lucru în 

echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba maternă/străină, utilizarea tehnologiei 

informaţiei şi comunicării – TIC, rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor, recunoaşterea şi 

respectul diversităţii şi multiculturalităţii, autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial, 

deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii, respectarea şi dezvoltarea valorilor și eticii 

profesionale 

 

3.3. Rezultate: totalitatea consecințelor reflectate pe plan intern sau extern pe care 

realizarea unei activități ce face parte din organizarea studiilor doctorale le produce la nivel 

individual sau instituțional  

3.3.1. rezultate personale: rezultate de natură academică, socială, financiară sau psihologică 

pe care studiile doctorale le produc la nivel individual (doctoranzi, conducători de doctorat, personal 

administrativ, colaboratori)   

3.3.2. rezultate instituţionale: rezultate de natură academică, socială, financiară sau 

psihologică pe care studiile doctorale le produc la nivel instituțional (facultatea ce organizează 

programul, alte organizații cu care aceasta colaborează) 

                                                             
1
 Competențele și tipurile de competențe aferente sunt înțelese conform terminologiei propuse în 

”Metodologia de realizare a cadrul național al calificărilor din învățământul” realizată de CNCSIS  



Tabelul 1. Indicatori descriptivi privind existența unui sistem de asigurare a calității desfășurării studiile doctorale 

 Pregătire 

Instruire Cercetare 

Formală Informală Elaborarea lucrării de doctorat Alt tip de cercetare 

Competenţe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     a)Profesionale 

 

 

 

 

- punerea la dispoziție a materialelor necesare studiului prin 

indicarea la cerere a surselor unde pot fi găsite 

- informarea doctoranzilor cu privire la curriculum și la cerințele 

examinatorilor  

- invitarea doctoranzilor de a participa la prelegeri susținute de 

specialiști din țară sau din străinătate  

- informarea doctoranzilor cu privire la posibilitatea de a 

participa la conferințe, stagii de pregătire organizate în cadrul 

sau în afara instituției  

- posibilitatea implicării active a doctorandului în procesul de 

instruire  

- existența unui document de precizare a competențelor ce se 

urmăresc a fi dezvoltate și revizuirea periodică a acestuia  

- existența unui document care 

să descrie obligațiile și 

responsabilitățile doctoranzilor 

și conducătorilor de doctorat 

- existența unor documente de 

tip ”progress report” a tezei de 

doctorat predate la date 

prestabilite  

- existența unui sistem de 

monitorizare a activității 

științifice a doctoranzilor și 

conducătorilor de doctorat 

     b)Transversale 

Rezultate --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    a) Personale  

    b) Instituţionale 

- identificarea unui sistem de motivare al celor implicați în 

organizarea studiilor doctorale în funcție de activitățile specifice 

(doctoranzi, conducători de doctorat, personal administrativ, 

colaboratori) 

- existența unui ghid de 

redactare a lucrării de doctorat 

- existența unor modalități de 

informare a doctoranzilor cu 

privire la posibilitățile de 

cercetare 

- existența unor  fonduri din 

surse proprii destinate 

cercetării 

- existența unor fonduri din 

surse externe destinate 

cercetării 

- existența unui sistem de  colectare, interpretare și rezolvare a 

plângerilor sau a petițiilor celor implicați în activitatea de 

organizare a studiilor doctorale  

Modalitate de citire a tabelului: Existența unui sistem de asigurare a calității competențelor profesionale și transversale obținute pe baza unui 

proces de instruire formală și informală se reflectă prin următorii indicatori: ”punerea la dispoziție...” 

 



 
4. Asigurarea calității finalizării studiilor doctorale 

 

Delimitări conceptuale 

4.1.1. Procedura de finalizare: modalitatea prin care unui absolvent al studiilor de doctorat i 

se atestă pregătirea profesională  

4.1.2. Oportunităţi de carieră: sistem de  punere la dispoziția absolvenților studiilor de 

doctorat a unor posibilități de carieră în domeniul profesional în care s-au pregătit și monitorizarea 

traiectoriei ocupaționale a acestora 

Indicatori descriptivi privind existența unui sistem de asigurare a calității finalizării studiilor 

doctorale 

 

2.1. Indicatori privind existența unui cadru formal: 

- existența unui document care să precizeze condițiile în care unui absolvent i se recunoaște 

titlul de doctor 

- programarea unei dezbateri anuale la nivel instituțional pe tema finalizării studiilor 

doctorale 

- existența unui document în care să se stipuleze atribuțiile examinatorilor și realizarea 

evaluării tezei de doctorat prin modalități nepărtinitoare  

 

2.3. Indicatori privind existența unui sistem de feedback: 

- existența unei evidențe cu datele de contact ale absolvenților studiilor doctorale care au 

acceptat să fie solicitați ulterior pentru participarea la unele studii 

- existența unor cercetări anteriore privind traiectoria ocupațională a absolvenților studiilor 

de doctorat și aducerea rezultatelor obținute pe baza acestora într-o dezbatere 

- existența unei modalități prin care absolvenții studiilor de doctorat pot fi înștiințați cu 

privire la o serie de oportunități de carieră 

- existența unei evaluări a studiilor doctorale de către absolvenți, conducători de doctorat, 

colaboratori și utilizarea acestor evaluări în procesul decizional ulterior ce vizează modul de 

organizare a studiilor doctorale privite în mod unitar 

 

 

 

 

 

 

 

 


