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HOTĂRÂREA 
/?. 61. '/.tJ/ f. 
- -=.-=-I Consiliului de Administraţie nr. 13/04.07.2016 

Consiliul de Administraţie al Universităţii „Valah ia" din Târgovişte. constituit în baza: 
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 
Cartei Universităţii „Valahia" din Târgovişte, 

întrunit în şedinţă ordinară în data de 04.07.201 6, hotărăşte: 

I. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare privind plata sumei de 

7.200 lei (800 lei/student), reprezentând taxa de susţinere a examenelor de finalizare a 

studiilor în sesiunea iulie 2016 pentru absolvenţii specializării Ştiinţe Politice, promoţia 2016, 

la Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava. 

2. Se avizează şi se înaintează spre dezbatere şi aprobarea Senatului universitar comisia de 
contestaţii pentru desfăşurarea concursului public de ocupare a postului de Director al 
Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din Universitatea „ Valahia" din 

Târgovişte (Anexa nr. l ). 

3. Se aprobă solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Umaniste privind organizarea unei sesiuni 

suplimentare de refacere a creditelor pentru studenţii masteranzi din anul terminal, în perioada 

05 - 07 iulie 2016. 

4. Se· aprobă solicitările FIE, FMA şi FIM privind organizarea unei sesiuni suplimentare de 

refacere a creditelor pentru studenţii din anul IV de studii universitare de licenţă , în perioada 

05 - 08 iulie 2016. 

5. Se aprobă plata obligaţiilor fisca le în valoare de I O.OOO lei din venituri proprii ale UVT către 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). 

6. Se aprobă sancţionarea disciplinară a domnului MI HAI Cristian cu avertisment scris, conform 

art. 40 alin . I Jit.e, art. 247 şi art. 248 alin. I lit.a din Codul muncii, coroborat cu art. 59 din 

Regulamentul de ord ine interioară al UVT. 

7. Se avizează şi se înaintează spre dezbatere şi aprobarea Senatului universitar planul de 

învăţământ al programului de formare psihopedagogică, Nivelul ll, regim postuniversitar, 

începând cu anul universitar 2016-2017. 

8. Se aprobă efectuarea cheltuielilor din venituri proprii ale UVT pentru plata sumei de 875, 17 

lei reprezentând penalităţi de întârziere către AS COMPUTERS SRL, aferente perioadei mai -

iunie 2016. 

9. Se aprobă cererea absolventei BÂZOI Daniela Iuliana (OLTEANU), din cadrul Facultăţii de 

Drept şi Ştiinţe Administrative, specializarea Administraţie Publică Europeană, de a nu i se 

percepe penalităţi la plata taxei de şcolarizare . 
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1 O. Se aprobă constituirea comisiei cu atribuţii de soluţionare a contestaţiilor la examenul 
de licenţă, sesiunile iunie-iulie 2016, septembrie 2016 şi februarie 2017, la programul 
de studii universitare de licenţă Administraţie Publică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi 
Inginerie - Alexandria, în următoarea componenţă: 

Membri : conf.univ.dr. Rada POSTOLACHE 
lect.univ.dr. Steluţa IONESCU 

Secretar: lect.univ.dr. Maria Luiza HRESTIC 

11 . Se aprobă constituirea comisiei în vederea autoevaluării activităţii IOSUD din cadrul 
Universităţii „Valahia" d.in Târgovişte, cu următoarea componenţă: 

Coordonator: prof.un iv.dr. Marius PETRESCU - Director CSUD 
Membri: prof.univ.dr. Delia- Mioara POPESCU - Director SDSEU 

prof.univ.dr. Dinu COLŢUC- Director SDSI 

prof.univ.dr. Constanţa POPESCU 

prof.univ.dr. Rodica-Mariana ION 

12. Se avizează şi se înaintează spre dezbatere şi aprobarea Senatului universitar Metodologia 
privind întocmirea raportului de autoevaluare a activităţii IOSUD din cadrul Universităţii 

„Valahia" din Târgovişte (Anexa nr.2). 
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PREŞEDINTE: 

Membrii supleanţi: 

Prof.univ.dr. Constanţa POPESCU - UVT Târgovişte 

Prof.univ.dr. Ion POPA -ASE Bucureşti 

Prof.univ.dr. Octavian Cosmin DOBRIN - ASE Bucureşti 
Prof.univ.dr. Ionica ONCIOIU - Univ. Titu Maiorescu Bucureşti 
Prof.un iv.dr. Dinu COL ŢUC - UVT Târgovişte 

I. Prof.univ.dr. Adrian Liviu IVAN - Univ. Babeş-Bo lyai din Cluj-Napoca 
2. Prof.univ.dr. Liviu ILIEŞ -Univ. Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 
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METODOLOGIE PRIVIND AUTOEVALUAREA ACTIVITĂTII 
' 

IOSUD-UVT 

2016 

.;,,,,._4//JI'+ ~1wm·nm1M~m~nilllll._._._._._. 

~IEP 
;....,,,_, ___ __. EUA~inst i tutional Evaluation Prograrmne 

- w\.vw.eu;,.be/iep 

Calificativ 

"Grad de încredere ridicat" 



MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
UNIVERSITATEA "V ALAHIA" din T ARGOVISTE 
I OS UD 
H-dul Regele Carol I, Nr. 2 - 130024 Târgovişte, Romania 
Tel: +40-245-206101; Fax: +40-245-217692/211809 
rectorat@valahia.ro,www.valahia.ro 

;. ·1:, . ~-;~ \ 
1. Preambul . . , . ·· ~.-„ ..... , ::: z 

Universitatea "Valahia" din Târgovişte (UVT) funcţionează ca instituţie :;.;/?.aaj~~/~j 
' ~ · ·1 lAm .~· ~' ~ 

de doctorat (IOSUD), în conformitate cu reglementările naţionale şi interne în h B..T , ~ 

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 201(). 

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. 

2. Scopul şi obiectivele metodologiei 

Prezenta metodologie are scopul de a reglementa modul de autoevaluare a activităţilor 

specifice IOSUD - UVT şi 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; 

• evaluarea aspectelor privind calitatea resurselor umane, organizarea activităţilor de 

cercetare stiinţifică, infrastructura şi dotarea materială disponibilă la nivelul IOSUD şi al 

şcolilor doctorale; 
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• evaluarea calitativă şi cantitativă a rezultatelor de cercetare obţinute la nivel 

doctorale, a gradului de vizibilitate, recunoaştere, 

conducătorilor de doctorat şi studenţilor-doctoranzi; 

• respectarea procedurilor de management al calităţii , etică profesională, integritate 

academică şi transparenţă instituţională la nivelul IOSUD etc. 

3. Criterii de autoevaluare şi indicatori de performanţă ai activităţii IOSUD- UVT 

Autoevaluarea activităţii IOSUD - UVT este un proces realizat pe baza următoarelor 

criterii de evaluare: 

• Capacitatea de a susţine învăţarea în cadrul IOSUD. 

• Cap~citatea de a susţine cercetarea ştiinţifică în cadrul IOSUD . 

• Conţinutul procesului de învăţământ. 

• Rezultatele obţinute din activitatea de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică. 

• Relaţia IOSUD cu mediul socio-economic. 

• Asigurarea cu resurse umane de calitate. 

• Asigurarea resurselor financiare necesare IOSUD. 

• Internaţionalizarea activităţii. 

• Misiune, obiective şi integritate academică. 

• Conducere şi administraţie la nivelul IOSUD. 

• Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii. 

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

IOSUD UVT, este parte componentă a actualei metodologii. 

4. Dispoziţii 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 sarcma directorului CSUD ş1 a 

compartimentului de secretariat IOSUD, cu colaborarea serviciilor suport ale UVT. 

Componenta specifică pe domenii/şcoli doctorale este în sarcina directorilor şcolilor 

doctorale/responsabililor de domenii, sub coordonarea directorului CSUD. 
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Structura şi conţinutul raportului, precum şi criteriile de autoevaluare s 

prin hotărâre a CSUD. 

Raportul de autoevaluare este supus dezbaterii în CSUD, 

universitar şi publicat pe site-ul Universităţii. 

Anexa 1- Criteriile şi indicatorii de performanţă utilizaţi în autoevaluarea IOSUD UVT. 

A. Capacitatea instituţională 
Criterii Indicatori de performantă 
1. Capacitatea de a susţine a) unităţi disponibile în biblioteca instituţiei (cărţi, reviste, 
învăţarea în cadrul IOSUD material audiovideo, etc.) 

2. Capacitatea de a susţine 
cercetai;ea ştiinţifică în 
cadrul IOSUD 

b) dotarea laboratoarelor pentru predare şi cercetare 
c) numărul calculatoarelor aflate la dispoziţia studenţilor doctoranzi 
d) numărul de persoane angajate pentru a oferi servicii de secretariat 
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 educatională 
3. Conţinutul procesului a) curriculum: modalitatea de aprobare, discipline de studiu în cadrul 
de învăţământ programelor de pregătire avansată, titulari, compatibilizarea cu CNC. 

b) programe individuale de doctorat 
4. Rezultate obţinute din 
activitatea de cercetare 
ştiinţifică/creaţie artistică 

5. Relaţia IOSUD cu 
mediul socio-economic 

a) calitatea cercetării ştiinţifice/creaţiei artistice realizate de membrii 
I OS UD, certificată prin publicaţii realizate în perioada studiilor doctorale. 
b) calitatea cercetării ştiinţifice/creaţiei artistice realizate de doctoranzi, 
certificată prin publicatii realizate în perioada studiilor doctorale. 
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 a) personal de predare şi cercetare cu norma de bază 
umane de calitate b) personal de predare şi cercetare asociat 

7. Asigurarea resurselor 
financiare necesare 
IO SUD 

8. Internaţionalizarea 
activităţii 

c) raportul număr doctoranzi/număr de conducători de doctorat 
d) îndeplinirea de către membrii şcolii doctorale a standardelor minimale 
/criteriilor de abilitare. 
a) studenţii doctoranzi înmatriculaţi în ultimii 5 ani şi modalitatea de 
finanţare; 
b) taxe de şcolarizare 
c) numărul proiectelor finanţate de instituţii din ţară ~i din străinătate 
d) valoarea contractelor de cercetare/dezvoltare 
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 intematională . 
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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 
a) documente specifice studiilor de doctorat 1 O. Conducere şi 

administraţie la nivelul 
IOSUD 

b) prezenţa documentelor IOSUD pe site-ul UVT. 
c ale erea membrilor CSUD 

11. Strategii şi proceduri 
pentru asigurarea calităţii 

a) existenţa unei metodologii de evaluare internă 
Q) existenţa procedurilor de evaluare internă a programelor, studenţilor 
doctoranzi şi a conducătorilor de doctorat 
c res ectarea rocedurilor de evaluare internă 
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