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Capitolul I 
Preambul 

 
 
Universitatea “Valahia” din Târgoviște (UVT) funcţionează ca instituţie 

organizatoare de doctorat (IOSUD), în conformitate cu reglementările naţionale şi 

interne în vigoare. În cadrul IOSUD-UVT funcţionează, la momentul actual, un număr 

de 2 şcoli doctorale, care oferă programe aferente celui de-al treilea ciclu de studii 

universitare pentru şase domenii de doctorat: Management, Contabilitate, Istorie, 

Inginerie Electrică, Ingineria Materialelor şi Inginerie Mecanică.  

Prezenta metodologie de autoevaluare a activităţii IOSUD - UVT a fost 

redactată pentru a răspunde prevederilor punctului 6.5 din Contractul instituţional 

încheiat de UVT pe anul 2016. 

În redactarea metodologiei de autoevaluare, CSUD al UVT a ţinut seama de 

prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările ulterioare, ale Codului 

studiilor universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 

10/03/2016, OM 3850, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 10/05/2012, 

ale regulamentelor de funcţionare ale CSUD şi a Şcolilor Doctorale componente a 

IOSUD UVT, precum şi a Cartei UVT. 

 

Capitolul II 
Scopul și obiectivele metodologiei 

 
Prezenta metodologie are scopul de a reglementa modul de autoevaluare a 

activităților  specifice IOSUD –UVT și îşi propune, prin elementele sale constitutive, 

să evidenţieze misiunea, obiectivele, structura, organizarea, managementul calităţii şi 

indicatorii de performanţă urmăriţi în activitatea IOSUD -UVT. 

Autoevaluarea IOSUD UVT are în vedere evaluarea gradului de îndeplinire a 

următoarelor obiective: 

 respectarea, la nivel instituţional, a cerinţelor legale şi bunelor practici în 

domeniul organizării şi desfăşurării studiilor universitare de doctorat; 
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 evaluarea aspectelor privind calitatea resurselor umane, organizarea activităților 

de cercetare stiințifică, infrastructura și dotarea materială disponibilă la nivelul 

IOSUD şi al şcolilor doctorale; 

 evaluarea calitativă şi cantitativă a rezultatelor de cercetare obţinute la nivelul 

şcolilor doctorale, a gradului de vizibilitate, recunoaştere, prestigiu profesional 

etc. al conducătorilor de doctorat şi studenţilor-doctoranzi; 

 respectarea procedurilor de management al calităţii, etică profesională, 

integritate academică şi transparenţă instituţională la nivelul IOSUD etc. 

 
 

Capitolul III 

Criterii şi indicatori de autoevaluare a activităţii IOSUD- UVT 
 
Autoevaluarea activităţii IOSUD - UVT este un proces realizat pe baza 

următoarelor criterii de evaluare: 

 Cadrul juridic de organizare şi funcţionare. 

 Existenţa şi calitatea personalului didactic. 

 Conţinutul procesului de învăţământ. 

 Studenţii-doctoranzi. 

 Conţinutul şi rezultatele cercetării ştiinţifice. 

 Baza materială. 

 Etica și integritatea academică. 

 Managementul calităţii şi structurile instituţionale. 

Anexa 1, care cuprinde criteriile şi indicatorii de performanţă utilizaţi în 

autoevaluarea IOSUD UVT, este parte componentă a actualei metodologii. 

        
Capitolul IV 

Dispoziții finale 
 
Raportul de autoevaluare cuprinde componenta de autoevaluare a activităţii la 

nivel instituţional, precum şi componenta de autoevaluare specifică a şcolilor 

doctorale, pe fiecare domeniu de doctorat. 

Componenta instituţională a Raportului este în sarcina directorului CSUD şi a 

compartimentului de secretariat IOSUD, cu colaborarea serviciilor suport ale UVT. 
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Componenta specifică pe domenii/şcoli doctorale este în sarcina directorilor şcolilor 

doctorale/responsabililor de domenii, sub coordonarea directorului CSUD. 

Structura şi conţinutul raportului, precum şi criteriile de autoevaluare sunt 

stabilite prin hotărâre a CSUD.  

Prevederile prezentei metodologii au fost aprobate de Senatul Universităţii 

Valahia din Târgoviște în şedinţa din data de 28.07.2016 şi va fi făcut public prin 

afişare pe site-ul universităţii. 
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Anexa 1- Criteriile şi indicatorii de performanţă utilizaţi în autoevaluarea IOSUD UVT. 

A. Capacitatea instituţională 

Criterii                           Indicatori de performanţă 
1. Capacitatea de a 
susţine învăţarea în 
cadrul IOSUD 

a) unităţi disponibile în biblioteca instituţiei (cărţi, reviste, 
material audiovideo, etc.) 
b) unităţi disponibile în biblioteca instituţiei (cărţi, reviste, 
material 
audiovideo, etc.) a căror vechime este mai mică de 5 ani 
c) dotarea laboratoarelor pentru predare şi cercetare 
d) numărul calculatoarelor aflate la dispoziţia studenţilor 
doctoranzi 
e) numărul de persoane angajate pentru a oferi servicii de 
secretariat 

2. Capacitatea IOSUD 
de a susţine cercetarea 
şi învăţământul de 
doctorat 

a) conducătorii de doctorat şi data dobândirii calităţii/abilitării 
b) studenţii doctoranzi înmatriculaţi în ultimii 5 ani 
c) numărul studenţilor doctoranzi sprijiniţi de o comisie de 
îndrumare 

B. Eficacitatea educaţională 

3. Curriculum a) curriculum: modalitatea de aprobare, cursuri, titulari, credite, 
ore alocate diverselor activităţi. 
b) durata medie a unui doctorat 

4. Rezultate obţinute 
din activitatea de 
cercetare 
ştiinţifică/creaţie 
artistică 

calitatea cercetării ştiinţifice/creaţiei artistice realizate de membrii 
IOSUD, inclusiv de doctoranzi, certificată prin publicaţii realizate în 
perioada studiilor doctorale 

5. Relaţia IOSUD cu 
mediul socio-economic 

a) brevete, produse, tehnologii sau servicii noi, inclusiv proiecte de 
elaborare, implementare şi/sau evaluare de politici publice 
b) acorduri/parteneriate cu sectorul socio-economic 

6. Asigurarea cu 
resurse umane de 
calitate 

a) personal de predare şi cercetare cu norma de bază 
b) personal de predare şi cercetare asociat 
c) raportul număr doctoranzi/număr de conducători de doctorat 
d) îndeplinirea de către membrii şcolii doctorale a standardelor 
minimale /criteriilor de abilitare 

7. Asigurarea resurselor 
necesare activităţii de 
cercetare 
ştiinţifică/creaţie 
artistică 

a) studenţii doctoranzi înmatriculaţi în ultimii 5 ani şi modalitatea 
de finanţare; 
b) taxe de şcolarizare 
c) numărul proiectelor finanţate de instituţii din ţară si din 
străinătate 
d) fonduri provenind de la instituţii din ţară şi din străinătate 
e) valoarea contractelor de cercetare/dezvoltare 

8. Internaţionalizarea a) numărul doctoratelor în cotutelă  
b) număr studenţi doctoranzi ce au beneficiat de mobilităţi pentru 
activitate de cercetare la universităţi din străinătate 
c) numărul studenţilor doctoranzi cetăţeni ai altor state 
d) numărul membrilor personalului de predare şi cercetare 
ştiinţifică atras de la universităţi  din străinătate 
e) numărul membrilor personalului de predare şi de cercetare 
ştiinţifică care au beneficiat de programe de mobilitate 
internaţională. 
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C. Managementul calităţii 
 
9. Misiune, obiective şi 
integritate academică 

a) misiunea şi obiectivele IOSUD 
b) strategia pe termen mediu şi lung 
c) codul etic 
d) combaterea fraudei intelectuale 

10. Conducere şi 
administraţie la nivelul 
IOSUD 

a) documente specifice studiilor de doctorat 
b) prezenţa documentelor IOSUD pe site-ul UVT. 
c) alegerea membrilor consiliului IOSUD 

11. Strategii şi 
proceduri pentru 
asigurarea calităţii 

a) existenţa unei metodologii de evaluare internă 
b) analiza procedurilor de evaluare internă a programelor, 
studenţilor 
doctoranzi şi a conducătorilor de doctorat 
c) respectarea procedurilor de evaluare internă 

 
 
 

 
 




