
Anexa 1. Rezultatele proiectului DOCSOC în corespondență cu activitățile desfășurate 

 Activități Rezultate 

Dezvoltare 

instituțională a Școlii 

Doctorale de 

Sociologie: 

  

- Elaborarea 

profilului 

calificării 

A1. Participarea la definirea 

calificării de doctor în 

sociologie 

Calificarea de doctor în sociologie 

- Minuta atelier Calificare 01.12.2010 

- Mecanisme de 

asigurare a 

calității 

A2. Realizarea unei 

metodologii de evaluare 

internă a studiilor doctorale 

Metodologia de evaluare internă a studiilor 

doctorale 

 A3. Aplicarea metodologiei 

de evaluare internă și 

elaborarea unui raport 

Raport de evaluare internă: Școala Doctorală – o 

Descriere Sociologică 

- Prezentarea raportului - minuta 

 A4. Consolidarea 

procedurilor interne de 

asigurare a calităţii în 

studiile doctorale 

Ghid privind redactarea lucrării de doctorat 

Proceduri privind asigurarea calității studiilor 

doctorale 

 B2. Studiul comparativ al 

procedurilor de asigurare a 

calităţii din diferite şcoli 

doctorale europene 

Studiul comparativ al procedurilor de asigurare a 

calităţii în diferite universităţi europene 

- Dezvoltare 

curriculară 

A5. Dezvoltarea curriculum-

ului de studii doctorale 

 

Elaborarea a 10 module didactice inovative 

Realizarea unei structuri de pregătire pentru 

doctoranzii din primul an, cuprinzând două cursuri 

modulare: „Cercetări sociologice contemporane” și 

„Metodologia cercetării sociologice” 

 D4. Elaborarea unor 

proceduri privind 

implicarea doctoranzilor în 

proiecte de cercetare, si 

pilotarea acestora 

Procedura Școlii doctorale de sociologie pentru 

stimularea implicării doctoranzilor în proiecte de 

cercetare 

- Identitate 

vizuală 

B1. Dezvoltarea unei 

identităţi vizuale a Şcolii 

doctorale 

 

A fost finalizată o identitate vizuală a Şcolii 

doctorale, reprezentată de: 

- Un logo al Şcolii doctorale; 

- O descriere a utilizării identităţii vizuale în 

documentele Şcolii doctorale; 

- Un template Powerpoint pentru prezentările 

Şcolii doctorale; 

- Un template Word pentru documentele 

Şcolii doctorale; 

- Un template de site pentru Şcoala doctorală. 

Deschidere 

interdisciplinară 

A6. Realizarea unei 

competiţii ştiinţifice 

Două competiții științifice destinate doctoranzilor: 

- „Întrebări despre întrebări sociologice” 

http://doctorat.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2011/04/DOCSOC-Profil-doctor-in-sociologie.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/Minute-evenimente/2010-12-01-Profil-calificare.pdf
http://docsoc.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2010/11/DOCSOC_A2_Metodologie.pdf
http://doctorat.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2012/02/DOCSOC_A2_Raport-de-evaluare-interna_SDS.pdf
http://doctorat.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2012/02/DOCSOC_A2_Raport-de-evaluare-interna_SDS.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/Minute-evenimente/2011-04-29-Evaluare-interna-SD-o_descriere-sociologica.pdf
http://doctorat-sociologie.ro/wpd/wp-content/uploads/2013/09/02_FSAS_Redactarea-lucrarii-de-doctorat_actualizat-2013.pdf
http://docsoc.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2012/02/DOCSOC_A4_Proceduri-de-asigurare-a-calitatii-in-studiile-doctorale.pdf
http://docsoc.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2012/02/DOCSOC_A4_Proceduri-de-asigurare-a-calitatii-in-studiile-doctorale.pdf
http://docsoc.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2012/02/B2_Studiu-comparativ-de-asigurare-a-calitatii.pdf
http://docsoc.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2012/02/B2_Studiu-comparativ-de-asigurare-a-calitatii.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/01_Module%20didactice.zip
http://docsoc.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2016/04/02_DOCSOC_Structura-Curriculum_2012-2013.pdf
http://docsoc.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2016/04/02_DOCSOC_Structura-Curriculum_2012-2013.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/DOCSOC_D4_Procedura%20de%20implicare%20in%20proiecte%20de%20cercetare.pdf
http://doctorat.sas.unibuc.ro/id/
http://doctorat.sas.unibuc.ro/id/
http://doctorat.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2010/10/sds-logo-outline-bw.png
http://docsoc.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2010/11/DOCSOC_F1_Identitate-vizuala-proiect.pdf
http://docsoc.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2010/11/DOCSOC_F1_Identitate-vizuala-proiect.pdf
http://doctorat.sas.unibuc.ro/id/
http://doctorat.sas.unibuc.ro/id/
http://doctorat.sas.unibuc.ro/
http://www.enigel.ro/2011/12/intrebari-privind-intrebarile-de-cercetare/


adresate doctoranzilor  

 

(dată limită de trimitere a contribuțiilor: 

08.01.2012); lucrările primite sunt 

disponibile aici 

- „Cunoașteri în dialog – știință, ficțiune, 

cotidian” (dată limită de trimitere a 

contribuțiilor: 10.02.2012); lucrările primite 

sunt disponibile aici 

 

 D1. Realizarea unei 

competiţii ştiinţifice de 

cercetare postdoctorală 

Competiția științifică de cercetare postdoctorală și 

doctorală „Ways of Understanding, 

Misunderstanding and Not Understanding People”, 

în colaborare cu revista online Journal of 

Comparative Research in Anthropology and 

Sociology – Compaso 

- lucrările câștigătoare au fost publicate în 

Compaso 2/2012 

 E1. Realizarea a două 

seminarii dedicate cercetării 

interdisciplinare 

22 martie 2011: Argumente empirice în 

cercetarea socială: 

- Apel la contribuții 

- Programul întâlnirii 

- Minuta 

 

29 martie 2011: Raționalitatea – cariera unui 

concept în cercetarea socială: 

- Apel la contribuții 

- Programul întâlnirii 

- Minuta 

 

 

12.01.2012: Dispute teoretice în cercetarea 

doctorală 

 

 E2. Realizarea unui raport 

privind cercetarea 

interdisciplinară 

Raport privind cercetarea interdisciplinară 

 E3. Dezvoltarea unei 

strategii de încurajare a 

interdisciplinarităţii 

Strategie cu rol de susținere și dezvoltare a 

interdisciplinarității 

- Minuta atelierului privind Proiectul de 

cercetare 01.12.2012 

 E4. Realizarea unui seminar 

dedicat carierelor europene 

în cercetare 

Seminarul a avut loc la Iași, în parteneriat cu 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/Competitia1_Intrebari%20sociologice_Lucrari.pdf
http://www.enigel.ro/2012/01/competitie-cunoasteri-in-dialog-stiinta-fictiune-cotidian/
http://www.enigel.ro/2012/01/competitie-cunoasteri-in-dialog-stiinta-fictiune-cotidian/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/Competitia2_Lucrari_Cunoasteri%20in%20dialog.pdf
http://compaso.eu/archive/understanding-and-misunderstanding/
http://doctorat.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2011/02/CfP_Argumente-empirice-in-cercetarea-sociala_2011.pdf#_blank
http://doctorat.sas.unibuc.ro/ateliere/argumente-empirice/#_blank
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/Minute-evenimente/2011-03-22-Argumente%20empirice.pdf
http://doctorat.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2011/02/CfP_Rationalitatea-in-cercetarea-sociala_2011.pdf#_blank
http://www.enigel.ro/wp-content/uploads/2012/02/Program_Rationalitatea_2011-print.pdf#_blank
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/Minute-evenimente/2011-03-29-Rationalitatea%20in%20st%20sociale.pdf
http://www.enigel.ro/atelier/dispute/
http://www.enigel.ro/atelier/dispute/
http://docsoc.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2013/09/DOCSOC_E2_Raport-cercetare-interdisciplinara.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/DOCSOC_E3_Strategie%20incurajare%20interdisciplinaritate.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/Minute-evenimente/2012-01-12-Proiectul%20de%20cercetare.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/Minute-evenimente/2012-01-12-Proiectul%20de%20cercetare.pdf


- Afișul evenimentului 

- Fotografii 

- Minuta seminarului 

 E5. Acordarea a două burse 

semestriale, pe bază 

competitivă, pentru proiecte 

interdisciplinare 

Competiția NECSOC 

- Procedură evaluare bursieri 

- Raport Zsuzsa Plainer 

- Raport Radu Cosmin 

- Prezentare publică Zsuzsa Plainer 

- Prezentare publică Radu Cosmin  

 E6. Realizarea unui centru 

de resurse virtuale pentru 

sprijinul cercetării 

interdisciplinare 

Centrul Enigel.ro 

  Două competiții științifice destinate doctoranzilor: 

- „Întrebări despre întrebări sociologice” 

(dată limită de trimitere a contribuțiilor: 

08.01.2012, 

http://www.enigel.ro/2011/12/intrebari-

privind-intrebarile-de-cercetare/); 

- „Cunoașteri în dialog – știință, ficțiune, 

cotidian” (dată limită de trimitere a 

contribuțiilor: 10.02.2012, 

http://www.enigel.ro/2012/01/competitie-

cunoasteri-in-dialog-stiinta-fictiune-

cotidian/) 

Acces la comunități și 

resurse digitale  

C1. Realizarea unui site 

dedicat studiilor doctorale la 

nivelul organizaţiei 

Site-ul școlii doctorale este disponibil la două 

adrese: 

www.doctorat-sociologie.ro 

http://doctorat.sas.unibuc.ro  

 C2. Facilitarea accesului la 

resurse informatice 

Inventar de resurse informatice pentru autorat 

științific, publicat pe site-ul Școlii doctorale: 

http://doctorat-sociologie.ro/resurse-informatice-

pentru-autorat-stiintific/ 

 C3. Mecanisme de 

coordonare online a 

activităţilor din cadrul 

studiilor doctorale 

Strategie pentru coordonarea online a activităţilor 

din cadrul studiilor doctorale 

 C4. Consolidarea sistemului 

informatic de prevenire şi 

detectare a fraudelor 

intelectuale 

Ghid de testare a corectitudinii redactării 

 B3. Dezvoltarea unui sistem 

intern de online double blind 

peer-review 

- Platforma „Punct ochit… Peer review 

doctoral”, accesibilă utilizatorilor autorizați 

la http://doctorat.sas.unibuc.ro/peerreview/ 

- Platforma Argus 

http://docsoc.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2016/04/DOCSOC_E4_Afis-Iasi.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/Fotografii-Iasi-E4.zip
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/Minute-evenimente/2011-04-29-Cariere-europene-Iasi.pdf
http://doctorat-sociologie.ro/evenimente/necsoc/
http://doctorat.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2012/02/E5_NECSOC_Procedura-evaluare-bursieri.pdf
https://www.dropbox.com/s/gg82uwmgoyfxf9u/DOCSOC_E5_Plainer_Raport-bursa-NEC_Controlul-presei.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3pnxudqg1704pzt/DOCSOC_E5_Radu_Raport-bursa-NEC_DwellingandCrossingtheFrontier.pdf?dl=0
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/Minute-evenimente/2011-05-05-Proiectul-Zsuzsa-Plainer.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/Minute-evenimente/2011-05-20-Proiectul-Cosmin-Radu.pdf
http://www.enigel.ro/
http://www.enigel.ro/2011/12/intrebari-privind-intrebarile-de-cercetare/
http://www.enigel.ro/2011/12/intrebari-privind-intrebarile-de-cercetare/
http://www.doctorat-sociologie.ro/
http://doctorat.sas.unibuc.ro/
http://doctorat-sociologie.ro/resurse-informatice-pentru-autorat-stiintific/
http://doctorat-sociologie.ro/resurse-informatice-pentru-autorat-stiintific/
http://docsoc.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2012/02/DOCSOC_C3_Strategie-de-coordonare_2.pdf
http://doctorat-sociologie.ro/wpd/wp-content/uploads/2013/09/DOCSOC_C4_Procedura-plagiat_2012.pdf
http://docsoc.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2016/04/DOCSOC_B3_Sistem-intern-peer-review.pdf
http://docsoc.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2016/04/DOCSOC_B3_Sistem-intern-peer-review.pdf
http://doctorat.sas.unibuc.ro/peerreview/
http://argus.sas.unibuc.ro/


 B4. Parteneriate cu 

şcoli/programe doctorale din 

ţări ale UE 

Școala Doctorală de Sociologie a devenit partener al 

Jurnalului sociologic al International Sociological 

Association, Global Dialogue 

Relații parteneriale cu Univ. Giessen, Univ. Zurich, 

Univ. Szeged, GESIS-EUROLAB 

 B5. Organizarea unor reţele 

internaţionale de cercetare 

Promovarea participării la conferințe internaționale 

prin Doctorat-Interdisc 

- Minuta întâlnire Kennesaw State University 

19.05.2011 

 B6. Asigurarea unei 

proceduri de informare 

constantă privind 

evenimentele ştiinţifice 

Sistem informatic de difuzare a informațiilor 

științifice 

Tutorial email instituțional 

 D2. Construirea unei reţele 

de cercetare postdoctorală 

Rețeaua LinkedIn Doctoral School of Sociology 

- Minută întâlnire Kennesaw State University 

01.03.2011 

 

 D3. Asigurarea unei 

proceduri de informare 

constantă a doctoranzilor cu 

privire la oportunităţile de 

formare şi cercetare 

postdoctorală 

Lista Doctorat-Postdoc 

Diseminarea 

rezultatelor 

F1. Stabilirea identităţii 

vizuale şi dezvoltarea unei 

strategii de comunicare 

Identitatea vizuală a proiectului DOCSOC 

 F2. Construirea şi publicarea 

site-ului dedicat proiectului. 

F3. Publicarea continuă pe 

site-ul proiectului a 

materialelor rezultate din 

activităţile desfăşurate 

Site-ul http://docsoc.sas.unibuc.ro 

 F4. Organizarea unei 

dezbateri privind starea 

studiilor doctorale in 

ştiinţele sociale - inclusiv o 

prezentare a stadiului actual 

al proiectului 

Dezbatere a avut loc în data de 22.02.2011 

- Minuta întâlnirii 

 F5. Organizarea unui 

seminar pentru prezentarea 

şi discutarea rezultatelor 

proiectului 

- Prezentarea rezultatelor proiectului la Iași: 

Minuta întâlnirii  

- Prezentarea rezultatelor proiectului la 

București: Minuta întâlnirii 

 
 

http://isa-global-dialogue.net/editorialboard/
http://doctorat.sas.unibuc.ro/arhive-liste/?list=doctorat-interdisc&action=page
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/Minute-evenimente/2011-05-19-Retele-internationale-cercetare.pdf
http://doctorat.sas.unibuc.ro/scientificinfo/
http://doctorat.sas.unibuc.ro/scientificinfo/
http://doctorat.sas.unibuc.ro/resurse/tutorial-email/
https://www.linkedin.com/groups/4253710
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/Minute-evenimente/2011-03-01-Retele%20cercetare%20postdoctorala.pdf
http://doctorat.sas.unibuc.ro/arhive-liste/?list=doctorat-postdoc&action=page
http://docsoc.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2010/11/DOCSOC_F1_Identitate-vizuala-proiect.pdf
http://docsoc.sas.unibuc.ro/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/Minute-evenimente/2011-02-22-Dezbatere-F4.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/Minute-evenimente/2011-04-29-Evaluare-interna-SD-o_descriere-sociologica.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3222251/DOCSOC/Minute-evenimente/2012-12-05-Diseminare.pdf

