Aprobat în CA din data de 19.01.2021
METODOLOGIA
de autoevaluare a activității Școlii doctorale UTCN
CAPITOLUL 1
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezenta metodologie stabileşte modalitatea prin care se efectuează autoevaluarea activității
Școlii doctorale a Universității Tehnice din Cluj-Napoca 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 şi a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca, actualizat;
- Regulamentul Școlii doctorale a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca din cadrul IOSUD-UTCN
actualizat;
- Ordinul nr. 3200/2020 privind aprobarea 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 nr. 132 din 19 februarie 2020.
Art. 2. Metodologia de evaluare internă a Școlii doctorale UTCN are ca obiectiv evaluarea
periodică privind:
- cadrul juridic de organizare și de funcționare a Școlii doctorale UTCN, conținutul și
calitatea programelor de studii universitare de doctorat oferite;
- performanța conducătorilor de doctorat, a personalului didactic și de cercetare, a
comisiilor de îndrumare și a doctoranzilor;
- cercetarea științifică rezultată ca urmare a elaborării tezelor de doctorat și prin
diseminarea rezultatelor activității de cercetare specifice;
- respectarea eticii științifice, universitare și profesionale;
- verificarea și îmbunătățirea bazei materiale UTCN ca instrument de realizare a misiunii
Școlii doctorale UTCN;
- eficacitatea educațională a Școlii doctorale UTCN;
- aplicarea principiilor și a procedurilor caracteristice managementului calității.
Art. 3. Evaluarea internă a calității programelor de studii universitare de doctorat, a performanțelor
conducătorilor de doctorat și ale doctoranzilor se efectuează periodic conform
regulamentelor în vigoare.
Directorul Şcolii doctorale UTCN răspunde direct de procesul de evaluare a Şcolii doctorale
UTCN.
Coordonatorii consiliilor de coordonare a programelor doctorale din cadrul Şcolii doctorale
UTCN răspund direct de procesul de evaluare a domeniilor universitare de doctorat.
Numirea persoanelor responsabile cu procesul de evaluare internă periodică se face de către
Consiliul de Administraţie UTCN la propunerea directorului CSUD.

CAPITOLUL 2
EVALUAREA INTERNĂ A CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 4. Evaluarea internă a calității programelor de studii universitare de doctorat urmărește
sporirea eficacității educaționale prin:
a) definirea clară a misiunii și a obiectivelor programului de studii superioare de doctorat;
b) detalierea conținutului ș i a curricumului programului de studii universitare de doctorat;
c ) publicarea, pe site-ul Școlii doctorale/IOSUD, a rezumatelor tezelor de doctorat;
d) optimizarea resurselor de învățare, documentare, cercetare;
e) specializarea continuă a resursei umane implicate în derularea programelor de studii;
f) optimizarea modalităților de evaluare a cunoștintelor doctoranzilor, precum și
monitorizarea activității doctoranzilor în stagiu;
g) aplicarea codului etic al UTCN, care conține prevederi privind definiția și sancționarea
diferitelor tipuri de fraude academice și profesionale, inclusiv a plagiatului și
autoplagiatului.
Definiţii:
Plagiatul1 - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format
electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori
metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori,
fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale;
Autoplagiatul2 - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în
format electronic, a unor texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori
metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiaşi sau
aceloraşi autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale.
CAPITOLUL 3
EVALUAREA INTERNĂ A PERFORMANȚELOR CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT
Art. 5. Evaluarea internă a performanțelor conducătorilor de doctorat s e referă la calitatea
rezultatelor obținute în cercetarea științifică și în îndrumarea doctoranzilor (conform
criteriilor descrise în Anexa 1) în baza completării periodice a Fișei de autoevaluare a
conducătorilor de doctorat.
CAPITOLUL 4
EVALUAREA ACTIVITĂȚII DOCTORANZILOR
Art. 6. (1) Evaluarea continuă a activității doctorandului se efectuează de către conducătorul de
doctorat pe baza modului de încadrare în planul individual de lucru, pe perioada stagiului
doctoral, a rapoartelor de cercetare sau a prelegerilor și în baza completării de către
doctorand a Fișei de autoevaluare a studenților-doctoranzi. Rezultatele evaluării continue
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Definiția este concordantă cu cea din legea Nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (art.4, d).
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Definiția este concordantă cu cea din legea Nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (art. 4, e).

sunt prezentate comisei de îndrumare a doctorandului. La prezentarea progresului științific,
se pot face recomandări privind continuarea programului de cercetare al doctorandului.
Art. 7. Anexa 1 prezintă Sistemul de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în
acreditarea și evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat (conform
O.M. 3200/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de
doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în
evaluare, publicat în M.O. Partea I, nr. 132 din 19.02.2020.
CAPITOLUL 5
DISPOZIȚII FINALE
Art. 8. Prezenta metodologie se actualizează în funcție de modificările și completările legislative
ulterioare, ori de câte ori e necesar și cu prioritate având în vedere importanța evaluării.
Art. 9 Prevederile prezentei metodologii au fost aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie din
data de 19.01.2021 şi în şedinţa Senatului universitar din data de 28.01.2021.
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