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Calitatea studiilor universitare de doctorat din Universitatea Tehnică 

reconfirmată prin reacreditare ARACIS 

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a dobândit o certificare a calității 

cercetării științifice din cadrul studiilor universitare de doctorat pe care le organizează. 

Această confirmare vine în urma unei evaluări externe riguroase desfășurată de către 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), care, de 

altfel, s-a succedat unui proces de evaluare internă de lungă durată, la care au contribuit 

conducători de doctorat, studenți-doctoranzi și alte persoane din structura 

administrativă a UTCN.    

Prin apariția Ordinului 5500/27.10.2021, publicat în Partea I din Monitorul Oficial  nr. 

1067/8.11.2021 se aprobă menținerea acreditării în vederea organizării de programe de 

studii universitare de doctorat pentru UTCN în calitate de Instituție Organizatoare de 

Studii Universitare de doctorat (IOSUD-UTCN) și pentru cele 14 domenii de studii 

universitare de doctorat din Școala Doctorală din cadrul UTCN, după cum urmează:  

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 și Matematică.  

Odată cu menținerea acreditării studiilor doctorale din UTCN s-a obținut o confirmare a 

implementării cu succes a misiunii pe care UTCN și-a asumat-o: „dezvoltarea de valoare 

în oameni, în procese şi în produse, urmărind în acest sens realizarea la un înalt nivel de 

calitate a învăţământului şi cercetării ştiinţifice avansate, în domenii specifice, în context 

naţional şi internaţional, răspunzând necesităţilor dezvoltării intelectuale, profesionale 

şi sociale a individului şi progresului societăţii româneşti.” Acest lucru s-a reflectat în 

rezultatele evaluării academice și științifice a domeniilor de cercetare, bogăţiei 

structurilor de cercetare, existente în toate facultăţile universităţii, precum şi a sprijinirii  
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instituţionale, logistice şi financiare a studiilor universitare de doctorat și se va regăsi în 

demersurile viitoare ale IOSUD-UTCN, conform Planului strategic 2020-2024.  

Le mulțumim tuturor celor care au contribuit la parcurgerea cu succes a întregului 

proces! 

 

 


