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Obiectivul prezentului chestionar este evaluarea nivelului de satisfacţie a studenţilor doctoranzi din
cadrul Școlii doctorale de Științe Socio-Umane cu privire la suportul și activitățile de mentorat oferite
studenților de către conducătorii de doctorat.
Vă rugăm să bifați, în scala de evaluare, pentru fiecare afirmație, nivelul pe care îl considerați cel mai
potrivit, rezultat din propriile convingeri și nu din aprecieri sau comentarii, pozitive ori negative,
exterioare observațiilor nemijlocite ale dumneavoastră.
Semnificația nivelurilor din scala de evaluare este următoarea: 1- foarte slab; 2 - slab; 3 - mediu; 4 ridicat; 5 - foarte ridicat.
Bifați numai în dreptul afirmațiilor care corespund stadiului la care va aflați în parcurgerea studiilor
universitare de doctorat.
În lista conducatorilor de doctorat ai școlii doctorale, vă rugam să bifați pătratul corespunzător
conducătorului dumneavoastră de doctorat.
Chestionarul nu se semnează. Datele colectate vor fi tratate statistic și anonim.
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CRITERII
1
Nivelul de exigență la selecția preliminară în vederea admiterii
Conținutul disciplinelor urmate în cadrul programului de studii
universitare avansate
Nivelul de preocupare pentru îndrumarea studentului-doctorand la
elaborarea programului de cercetare științifică
Nivelul de implicare a conducătorului de doctorat în îndrumarea
stiințifică și cunoașterea permanentă a stadiului cercetărilor
studentului-doctorand
Nivelul de implicare a conducătorului de doctorat și al școlii
doctorale în asigurarea condițiilor de studiu
Nivelul de monitorizare asigurat de către conducătorul de doctorat
și comisia de îndrumare a activității științifice și publicistice a
studentului-doctorand
Nivelul de obiectivitate în evaluarea activității științifice și
publicistice a studentului-doctorand
Nivelul de preocupare pentru informarea studentului-doctorand cu
privire la respectarea eticii științifice și universitare şi a integrității
academice
Nivelul de exigență în verificarea respectării, de către studentul
doctorand, a eticii științifice și universitare şi a integrității
academice
Nivelul de implicare în stimularea studentului-doctorand de a
participa la manifestări științifice
Nivelul de exigență în evaluarea rapoartelor de cercetare științifică

Scala de evaluare
2 3 4 5

Lista conducătorilor de doctorat. Vă rugăm sa bifați pătratul corespunzator conducătorului
dumneavoastră de doctorat.
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Prof.dr. Milea Doinița Marcela
Prof.dr. Antofi Eugenia Simona

Prof.dr. habil.Ifrim Nicoleta
Prof.dr. Croitoru Elena
Prof.dr. Praisler Michaela
Prof.dr.habil.Neagu Mariana
Conf. dr. habil. Negrea Lilians-Violeta
Conf. dr. habil.Bălan Veronica-Loredana
Prof.dr. habil. Andrei Carmen
Prof.dr. habil.Ganea Alina Elena
Prof.dr. habil. Scripnic Gabriela Olimpia
Prof.dr.habil.Lupașcu Silviu Dan
Prof.dr. habil. Ardeleanu Constantin
Prof.dr. habil. Enache George Eugen
Prof.dr. habil. Luca Constantin
Prof.dr. habil.Tuluș Arthur
Prof.dr. Șarpe Daniela Ancuța
Conf. dr. habil. Cristea Dragoş
Prof. dr. habil. Neculiţă Mihaela
Prof.dr. habil. Moga Liliana
Prof.dr. habil.Capățână Alexandru
Conf.dr. habil.Micu Angela Eliza
Prof.dr. habil. Cristache Nicoleta
Prof. dr. habil. Enoiu Răzvan
Prof. dr. habil. Mereuţă Claudiu
Prof. dr. habil.Talaghir Laurenţiu-Gabriel

