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Obiectivul prezentului chestionar este evaluarea nivelului de satisfacţie a studenţilor doctoranzi din 

cadrul Școlii doctorale de Stiinte Socio-Umane cu privire la suportul, activitățile din laboratoarele şi 

centrele de cercetare aferente Școlii doctorale, precum și la conținutul programului de studii 

universitare avansate, oferit de Școala doctorală de Stiinte Socio-Umane. 

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 

cuprivire la respectarea eticii științifice și universitare şi a 

integrității academice în cadrul domeniilor de studii doctorale. 

     

8 Nivelul de implicare a studenţilor-doctoranziîn 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 Școlii doctorale de Științe 

Socio-Umane. 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. MOGA 

LILIANA  

 

Prof.dr.CĂPĂŢÎNĂ 

ALEXANDRU 

 

Prof.dr.MICU 

ANGELA ELIZA 

 

Prof.dr.CRISTACHE 

NICOLETA 

 

CNATDCU, 

Comisia 27 - Științe 

economice și 

administrarea 

afacerilor, 

Domeniul: 

Management  

Management  

2. 

Prof.dr.ŞARPE 

DANIELA 

ANCUŢA 

  

Prof.dr.NECULITA 

MIHAELA  

 

Conf.dr. CRISTEA 

DRAGOȘ 

SEBASTIAN 
 

 

CNATDCU, 

Comisia 27 - Științe 

economice și 

administrarea 

afacerilor, 

Domeniul: 

Economie. 

 

Economie  

3. 

Prof.dr.TALAGHIR 

LAURENTIU 

GABRIEL 

 

Prof.dr.MEREUTA 

CLAUDIU 

 

Prof.dr.  ENOIU 

RAZVAN SANDU 

 

CNATDCU, 

Comisia 28 - 

Psihologie, științe 

ale educației, 

educație fizică și 

sport, Domeniu 

Știința sportului și 

educației fizice. 

 

Știința sportului și 

educației fizice 
 

4. 

Prof.dr. MILEA 

DOINIŢA 

MARCELA  

 

Prof.dr . ANTOFI 

EUGENIA SIMONA 

  

Prof.dr. IFRIM 

NICOLETA  

 

Prof.dr. CROITORU 

ELENA  

CNATDCU, 

Comisia 29 – 

Filologie  

 

Filologie  



Prof.dr. PRAISLER 

MICHAELA  

 

Prof.dr. NEAGU 

MARIANA  

 

Prof.dr . NEGREA 

VIOLETA LILIANS  

 

Prof.dr. GANEA 

ALINA 

 

Prof.dr. ANDREI 

CARMEN  

 

Prof.dr. SCRIPNIC 

GABRIELA 

 

Prof.dr . GRECU 

(BALAN)  

VERONICA  

 

5. 

Prof.dr. LUPASCU 

SILVIU DAN  

 

Prof.dr . 

ARDELEANU 

CONSTANTIN 

 

Prof.dr. TULUS 

ARTHUR  

 

Prof.dr. LUCA 

CONSTANTIN  

 

Prof.dr . ENACHE 

GEORGE  

 

CNATDCU, 

Comisia 31 - Istorie 

și studii culturale, 

Domeniu Istorie. 

 

Istorie  

 


