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Obiectivul prezentului chestionar este evaluarea nivelului de satisfacţie a studenţilor doctoranzi din
cadrul Școlii doctorale de Stiinte Fundamentale si Ingineresti cu privire la suportul și activitățile
din laboratoarele şi centrele de cercetare aferente Școlii doctorale.
Va rugam sa bifați, în scala de evaluare, pentru fiecare afirmatie, nivelul pe care îl considerati cel mai
potrivit, rezultat din propriile convingeri si nu din aprecieri sau comentarii, pozitive ori negative,
exterioare observaţiilor nemijlocite ale dumneavoastrǎ.
Semnificaţia nivelurilor din scala de evaluare este urmǎtoarea:
1- foarte slab; 2 - slab; 3 - mediu; 4 - ridicat; 5 - foarte ridicat.
Bifați numai în dreptul afirmațiilor care corespund stadiului la care vǎ aflați în parcurgerea studiilor
universitare de doctorat.
In lista domeniilor de doctorat va rugam sa bifaţi pătratul corespunzător comisiei CNATDCU si
domeniilor de doctorat.
Chestionarul nu se semnează. Datele colectate vor fi tratate statistic și anonim.

Nr.
crt.

CRITERII Scala de evaluare
1 2 3 4 5

1 Nivelul de exigență la selecția preliminară în vederea admiterii.
2 Conținutul disciplinelor urmate în cadrul programului de studii

universitare avansate.
3 Nivelul de preocupare şi de dotare a laboratoarelor şi centrelor de

cercetare pentru buna desfǎşurare a activitǎţii de cercetare a
studentului-doctorand pentru realizarea programului de cercetare
științifică doctoralǎ.

4 Nivelul de asigurare a suportului financiar din partea IOSUD -
UDJG pentru participarea la conferinţe de specialitate şi publicare
rezultate ştiinţifice.

5 Nivelul de implicare a doctoranzilor din scoala doctoralǎ în proiecte
de cerecetare şi asistenţǎ tehnicǎ specifice domeniilor de studii
doctorale.

6 Nivelul de monitorizare asigurat de către rapoartele lunare şi anuale
cerute la nivelul conducerii şcolilor doctorale pentru fiecare
domeniu de studiu doctoral şi doctorand.

7 Nivelul de preocupare pentru informarea studentului-doctorand cu
privire la respectarea eticii științifice și universitare şi a integrității
academice în cadrul domeniilor de studii doctorale.

8 Nivelul de implicare a studenţilor-doctoranzi în participarea la
organizarea şi prezentarea de lucrari la manifestări științifice.

9 Nivelul de exigență în evaluarea rapoartelor de cercetare științifică
specifice temelor de cercetare doctoralǎ.

Lista comisiilor CNATDCU şi domeniilor de studii doctorale aferente Scolii doctorale Stiinte
Fundamentale şi Ingineresti. Va rugam sa bifati patratul corespunzator domeniului dumneavoastra de
doctorat.



Nr.
crt. Conducător de doctorat Comisia CNATDCU Domeniul de studii doctorale Spatiu pentru

bifat

1
Prof. dr. ing. habil. APRODU
Iuliana

C14:

Ingineria resurselor vegetale
şi animale

Domeniul -
Ingineria produselor alimentare

2
Prof.dr.ing. habil. BANU
Iuliana

3 Prof. dr. ing. BOTEZ Elisabeta

4
Prof. dr. ing. habil. NOUR
Violeta

5
Prof. dr. ing. habil. RÂPEANU
Gabriela

Coordonator Domeniu C14

6
Prof. dr. ing. habil.
STĂNCIUC Nicoleta

7
Prof. dr. ing.
TURTOI Maria

8
Prof. dr. ing. BAHRIM
Gabriela-Elena

C14:

Ingineria resurselor vegetale
şi animale

Domeniul - Biotehnologii9
Prof. dr. ing. VIZIREANU
Camelia

10
Prof. dr. ing. habil.
NECHITA Petronela

11

Prof. dr. ing. habil. STANCIU
Silvius

Coordonator sub-domeniu
IAMDR

C14:

Ingineria resurselor vegetale
şi animale

Domeniul - Inginerie și
management în agricultură și
dezvoltare rurală (IAMDR)

12
Conf. dr. habil. TUREK-
RAHOVEANU Maria-
Magdalena

13
Conf. dr. habil. ZUGRAVU
Gheorghe-Adrian

14
Prof. dr. ec.
BUHOCIU Florin

15

Prof. dr. ing. habil.
GĂICEANU Marian
Coordonator Domenii

C9 + C15

C9:
Inginerie electrică Domeniul – Inginerie electricǎ16

Prof. dr. ing. habil. HNATIUC
Bogdan

17
Prof.dr.ing. habil. LIVINȚI
Petru

18
Prof. dr. ing. DUMITRIU
Luminița

C15: Calculatoare,
Tehnologia informaţiei şi

Ingineria sistemelor

Domeniul - Calculatoare și
tehnologia informației.



19
Prof.dr.ing. habil.
TALMACIU Mihai

20
Prof.dr.ing. habil. BARBU
Marian

C15: Calculatoare,
Tehnologia informaţiei şi

ingineria sistemelor
Domeniul - Ingineria sistemelor

21
Prof. dr. ing. CARAMAN
Sergiu-Viorel

22
Prof. dr. ing. FILIPESCU
Adrian

23
Prof. dr. ing. MÎNZU Viorel-
Nicolae

24
Prof dr. habil. MINCA
Eugenia

25
Prof. dr. chim.
BENEA Lidia

C7: Ingineria materialelor Domeniul – Ingineria materialelor

26
Prof.dr. habil.
CÂRÂC Geta

27

Prof. dr. MUȘAT Viorica-
Domnica

Coordonator Domeniu
C7

28
Prof. dr. ing.
VLAD Maria

29
Prof. dr. habil. APETREI
Constantin

C4: Chimie Domeniul - Chimie

30

Prof. dr. habil. DINICĂ
Rodica-Mihaela

Coordonator Domeniu
C4

31
Prof. univ. dr.
NECHITA Aurel

C20:
Medicină Domeniul - Medicinǎ

32

Conf. univ. dr. hab. CIUBARA
Anamaria

Coordonator Domeniu
C20

33
Prof. univ. dr. hab. FIRESCU
Dorel

34
Prof. univ. dr. hab.
TATU Alin


