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DOCSOC - Excelenţă, inovaţie şi interdisciplinaritate în studiile doctorale 

şi postdoctorale în sociologie 

Strategie de coordonare online a activităţilor din Școala doctorală 
 
Coordonarea online a activităților școlii doctorale prezintă avantaje incontestabile în ceea ce 

privește viteza de circulație a informațiilor și a accesului rapid la aceasta - condiții esențiale pentru o 

coordonare eficientă și rapidă a activităților. În vederea unei bune desfăşurări a activităţilor din cadrul 

studiilor doctorale este necesară elaborarea şi implementarea unui mecanism de informare şi discuţii 

online privind activitățile din cadrul Școlii. 

Gestionarea informațiilor relevante este asigurat prin intermediul unui site dedicat studiilor 

doctorale la nivelul organizaţiei (www.doctorat.sas.unibuc.ro). Obiectivul principal al acestui mecanism 

este de asigurare accesului la informație în timp util, gestionare rapidă a informațiilor și în final 

coordonarea eficientă a activităţilor şcolii doctorale. 

Activităţile şi obligaţiile care sunt avute în vedere prin implementarea acestui mecanism sunt:  

� frecventarea cursurilor, seminariilor, prezentărilor de rapoarte de cercetare; 

� susţinerea unor activităţi cu caracter didactic (seminarii, ore de laborator, coordonare activităţi 

de practică studenţeşti); 

� participarea la simpozioane, conferinţe, şi la alte evenimente ştiinţifice extra-curriculare;  

� susţinerea unor activităţi de asigurare a calităţii şi de sprijinire a activităţilor administrative ale 

facultăţii; 

� participare la evenimentele ştiinţifice ale şcolii doctorale; 

� îndeplinirea altor obligaţii contractuale precum cunoaşterea şi respectarea regulamentului 

Școlii doctorale,  regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 



 

 

doctorat al Universităţii din Bucureşti, Codul de etică al Universității din București, celelalte 

reglementări interne ale instituţiei şi legislaţia în domeniu. 

 

Coordonarea activităților din școala doctorală presupune în primul rând crearea unui suport de 

transmitere și gestionare a informațiilor relevante, asigurându-se accesul atât al cadrelor didactice 

și doctoranzilor cât și a personalului implicat în activități administrative.  Mijloacele prin care este 

asigurată transmiterea, circulaţia informaţiei şi coordonarea activităţilor şcolii doctorale sunt 

reprezentate de:  

� asigurarea funcţionării unei liste de discuţii/newsletter online dedicat informării şi coordonării 

activităţii studenţilor şcolii doctorale. http://doctorat.sas.unibuc.ro/scientificinfo/. Această 

componentă are un rol central în circulația informației relevante în special între și dinspre 

doctoranzi  

� publicarea pe site-ul Școlii doctorale a informațiilor privind orarul cursurilor/prelegerilor 

specifice şcolii doctorale 

� publicarea pe site a informațiilor privind susținerile publice ale tezelor de doctorat 

� asigurarea accesului la materiale didactice precum tematica, suportul, bibliografia prelegerilor 

susţinute 

� prezentarea pe site  a evenimentelor ştiinţifice relevante pentru şcoala doctorală 

� publicarea ofertei de activităţi didactice (seminarii, laboratoare, activităţi de practică) 

� publicarea activităţilor de tip administrativ în legătură cu care se solicită sprijinul doctoranzilor  

� publicarea informaţiilor cu caracter administrativ (termene, formulare, anunţuri etc) 

� publicarea deciziilor conducerii facultății și ale școlii doctorale de interes pentru studenții școlii 

doctorale 

� asigurarea accesului la Regulamentul şcolii doctorale, Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea studiilor universitare de doctorat al Universităţii din Bucureşti, Codul de etica al 

Universității din București, şi celelalte reglementări interne ale instituţiei şi legislaţia în 

domeniu. 



 

 

Coordonarea discuțiilor, asigurarea procesului de circulație și gestionare a informaţiilor este 

asigurat de secretariatul facultăţii împreună cu o echipă constituită din studenţi ai şcolii doctorale și 

implicarea constantă a cadrelor didactice și a conducerii facultății. 
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ACTIVITĂȚI ALE ȘCOLII 

PERSONAL AL ȘCOLII DOCTORALE 
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