Aprobat în CA din data de 15.01.2019
METODOLOGIA
de autoevaluare a activității IOSUD-UTCN
CAPITOLUL 1
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezenta metodologie stabileşte modalitatea prin care se efectuează autoevaluarea activității
Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat a Universității Tehnice din ClujNapoca (prescurtat în continuare IOSUD-UTCN) în conformitate cu:
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 - actualizată;
- HG nr. 681/2011 Codul studiilor universitare de doctorat – actualizată;
- Carta UTCN aflată în vigoare la data aprobării prezentei metodologii;
- Regulamentul Instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
- Regulamentul Școlii Doctorale a Universității Tehnice din Cluj-Napoca din cadrul IOSUDUTCN;
- Ordinul nr. 5403/1.11.2018 privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor
universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă
utilizaţi în evaluare, publicat în: Monitorul Oficial Partea I, nr. 962 din 14 noiembrie 2018.
Art. 2. În cadrul IOSUD-UTCN se organizează studii universitare de doctorat în domeniile:
Arhitectură, Calculatoare și tehnologia informației, Inginerie civilă și instalații, Inginerie
electrică, Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaționale, Inginerie
industrială, Inginerie și management, Ingineria materialelor, Inginerie mecanică, Ingineria
mediului, Ingineria sistemelor, Filologie, Filosofie, Matematică.
Art. 3. În UTCN funcţioneazǎ Școala doctorală a UTCN, care are în subordine 10 consilii de
coordonare a programelor doctorale, în care îşi desfăşoară activitatea conducătorii de
doctorat în domeniile anterior menţionate şi care furnizează sprijinul logistic necesar
derulării programelor de doctorat.
Art. 4. Ciclul de studii universitare de doctorat are două componente obligatorii:
a) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul şcolii doctorale;
b) Programul individual de cercetare ştiinţifică.
Art. 5. Activitatea doctorală se integrează activităţii didactice şi de cercetare a facultăţii/facultǎţilor
tutelare, cu consecinţele aferente privind responsabilitatea, autoritatea şi resursele
corespunzătoare.
Art. 6. La IOSUD-UTCN, monitorizarea creșterii calității actului educațional și de cercetare academică
este un proces continuu, marcat de autoevaluări interne periodice și evaluări periodice o
dată la 5 ani conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL 2
SCOP
Art. 7. Autoevaluarea periodică a IOSUD-UTCN vizează identificarea și cuantificarea gradului de
îndeplinire a următoarelor obiective:
a) respectarea la nivel instituțional a cerințelor legale și a bunelor practici în ceea
ce priveşte organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat;
b) evaluarea aspectelor legate de resursa umană, activitatea de cercetare, dotarea
materială etc. la nivelul IOSUD-UTCN și al școlii doctorale UTCN;
c) evaluarea calitativă și cantitativă a rezultatelor de cercetare obținute la nivelul școlii
doctorale UTCN, a gradului de vizibilitate, recunoaștere, prestigiu profesional al
conducătorilor de doctorat și studenților-doctoranzi;
d) respectarea procedurilor de management al calității, etică profesională și transparență
instituțională la nivelul IOSUD-UTCN etc.
CAPITOLUL 3
CRITERII ȘI INDICATORI DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂȚII IOSUD-UTCN
Art. 8. Autoevaluarea activității IOSUD-UTCN este un proces fundamentat pe următoarele criterii de
evaluare:
A. CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ
A.1. – Structurile instituționale, administrative, manageriale și resurse financiare;
A.2. – Infrastructura de cercetare;
A.3. – Calitatea resursei umane.
B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
B.1. – Numărul, calitatea și diversitatea candidaților care s-au prezentat la concursul de
admitere;
B.2. – Conținutul programelor de studii universitare de doctorat;
B.3. – Rezultatele studiilor doctorale și proceduri de evaluare a acestora;
B.4. – Calitatea tezelor de doctorat finalizate;
C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
C.1. – Existența și derularea periodică a sistemului de asigurare internă a calității;
C.2. – Transparența informațiilor și accesibilitate la resursele de învățare;
C.3. – Gradul de internaționalizare.
CAPITOLUL 4
RESPONSABILITAȚI PRIVIND PROCESUL ȘI RAPORTUL DE AUTOEVALUARE
Art. 9. Raportul de autoevaluare IOSUD-UTCN cuprinde componenta de autoevaluare a activității la
nivel instituțional, precum și componenta de autoevaluare specifică a școlii doctorale, pe
fiecare domeniu de doctorat.
Art. 10. Componenta instituțională a Raportului este elaborată de către directorul CSUD, în
colaborare cu membrii CSUD, secretariatul IOSUD-UTCN și serviciile suport ale Universității
Tehnice din Cluj-Napoca. Componenta specifică pe domenii de doctorat/şcoală doctorală

UTCN este elaborată de directorul Școlii Doctorale UTCN, în colaborare cu coordonatorii de
consilii programe doctorale, sub coordonarea directorului CSUD.
Art. 11. Raportul de autoevaluare este supus dezbaterii în CSUD, este prezentat în Consiliul de
Administrație UTCN și în Senatul universitar și se publică pe site-ul Universității.
Art. 12. Structura și conținutul Raportului, precum și termenele și responsabilitățile în elaborarea
acestuia sunt stabilite prin decizia CSUD. Criteriile de autoevaluare sunt cele stabilite în
capitolul 3.
Art. 13. Anexa 1 prezintă structura Raportului de autoevaluare a IOSUD-UTCN şi a Şcolii Doctorale
UTCN (descriptorii obligatorii pentru criteriile de evaluare).
CAPITOLUL 5
DISPOZIȚII FINALE
Art. 14. Prevederile prezentei metodologii au fost aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie
din data de 15.01.2019 şi în şedinţa Senatului universitar din data de 31.01.2019.
Rector
Prof.dr.ing. Vasile Țopa
Vizat
Biroul juridic

