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Creşterea atractivităŃii, calităŃii şi eficienŃei studiilor universitare de doctorat 
prin acordarea de burse doctorale, 

 
  

proiect depus de către Universitatea din Craiova  
şi selectat spre finanŃare în cadrul  

Programului  OperaŃional Sectorial  
Dezvoltarea Resurselor Umane 

 
 
În luna iulie a anului 2008 Universitatea din Craiova a demarat procesul de accesare a 

Fondului Social European 2007-2013 şi a Instrumentelor structurale în România 2007-2013.  
Echipa iniŃială a proiectului, condusă de către Domnul Prorector prof. univ. dr. Dan 

Popescu şi compusă din reprezentanŃii Departamentului de cercetare din cadrul FacultăŃii de 
Drept şi ŞtiinŃe Administrative a UniversităŃii din Craiova, lect. univ. dr. George Gîrleşteanu şi 
asist. univ. drd. Mădălin Ticu, precum şi din lect. univ. dr. Cristian Stanciu de la Facultatea de 
Economie şi Administrarea Afacerilor, s-a ocupat de redactarea unui proiect destinat Programului 
OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013, Axa prioritară 1 „EducaŃia şi 
formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe 
cunoaştere”, Domeniul Major de IntervenŃie 1.5 - „Programe doctorale şi postdoctorale în 
sprijinul cercetării”. 

Actualmente, echipa proiectului este condusă de către managerul de proiect, prof. univ. dr. 
Dan Popescu, şi compusă din mai mulŃi membri conducători de activităŃi: prof. univ. dr. Dan 
Claudiu Dănişor (dezvoltarea relaŃiilor de cooperare cu universităŃi din Uniunea Europeană), prof. 
univ. dr. Mihai Mocanu (editarea unei reviste în format electronic destinată publicării rezultatelor 
cercetărilor efectuate de doctoranzi), prof. univ. dr. Mihail Mangra (introducerea unor module 
privind managementul cercetării în programele de pregătire pentru doctoranzi), prof. univ. dr. 
Daniela Roşca (introducerea unor sesiuni specifice cu tematica egalitate de gen, egalitate de şanse, 
nediscriminare, respectarea diversităŃii, dezvoltare durabilă şi protecŃia mediului), prof. univ. dr. 
Marcel Drăcea (furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi), D-na Viorica Giurescu 
(dezvoltarea şi întreŃinerea bazei de date privind programele doctorale), prof. univ. dr. Dumitru 
Topan (activităŃii specifice de informare şi publicitate corespunzatoare activităŃilor desfăşurate), 
lect. univ. dr. George Gîrleşteanu şi asist. univ. drd. Mădălin Ticu (secretari), lect. univ. dr. 
Cristian Stanciu (responsabil financiar) şi D-na Anca Udrea (consilier juridic).  
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Care sunt obiectivele proiectului ? 

 
Proiectul depus, intitulat “Creşterea atractivităŃii, calităŃii şi eficienŃei studiilor universitare 

de doctorat prin acordarea de burse doctorale” are drept obiectiv general îmbunătăŃirea gradului 
de formare a viitorilor cercetători cu ajutorul implementării eficiente a ciclului de studii universitare 
de doctorat, ceea ce va genera o creştere implicită a calităŃii cercetării şi a învăŃământului superior 
românesc. 

Acest obiectiv general al proiectului urmează a se realiza prin implementarea următoarelor 
obiective specifice : 

1. Creşterea gradului de conştientizare şi sporirea interesului pentru participarea  la ciclul de 
studii universitare de doctorat în domeniile de cercetare prioritare prevăzute de Strategia NaŃională 
pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013. Proiectul nostru este cu atât mai important cu 
cât acoperă 21 de domenii de cercetare prioritare : Matematică; Fizică; Chimie; Filologie; Istorie; 
Drept; Economie; Cibernetică şi statistică; FinanŃe; Contabilitate; Economie şi afaceri 
internaŃionale; Management; Agronomie; Horticultură; Inginerie mecanică; Inginerie electrică; 
Inginerie energetică; Ingineria materialelor; Inginerie industrială; Ingineria sistemelor; Calculatoare 
şi tehnologia informaŃiei. 

2. Sporirea atractivităŃii şi a componentei motivaŃionale pentru îmbrăŃişarea unei cariere în 
cercetare prin sprijinirea financiară, logistică şi ştiinŃifică a unui număr de 52 de doctoranzi cu 
frecvenŃă înmatriculaŃi în anul I de studii universitare de doctorat 2008/2009 şi care vor beneficia de 
suportul ştiinŃific al unui număr important de conducători de doctorat dintre cei 102 conducători de 
doctorat din cadrul universităŃii noastre. 

3. Sporirea gradului de mobilitate internaŃională a doctoranzilor. Un număr semnificativ 
dintre cei 52 de doctoranzi vor beneficia în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat de 
mobilităŃi academice (130 de luni de stagii de cercetare în cadrul unor universităŃi europene de 
prestigiu), având ca finalitate creşterea calitativă a pregătirii acestora. 

 
 
Cum răspunde proiectul obiectivelor POSDRU ? 

 
Obiectivul general al POSDRU 

Proiectul răspunde acestui obiectiv deoarece pune accentul pe modernizarea mijloacelor de 
învăŃare, îmbunătăŃind pregătirea capitalului uman înalt calificat prin accesul la programe doctorale 
şi formarea profesională a viitorilor cercetatori. Pe lângă o creştere calitativă a etapelor de educare 
şi învăŃare, proiectul răspunde şi nevoii de creştere cantitativă, incluzând un număr tot mai mare de 
persoane în cadrul cursurilor şi programelor de educaŃie şi formare continuă, ceea ce va asigura o 
participare crescătoare specializată pe piaŃa muncii.  
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Obiectivele specifice ale POSDRU 

″Promovarea educaŃiei şi formării ini Ńiale şi continue de calitate, inclusiv a învăŃământului 
superior şi cercetării″ - Proiectul promovează formarea continuă de calitate la nivelul 
învăŃământului superior adresându-se unui grup-Ńintă (doctoranzii) care, profitând de implementarea 
acestui proiect, se va transforma ulterior în grupul-rezultat al cercetătorilor cu o înaltă pregatire 
ştiinŃifică. 

″Facilitarea accesului tinerilor pe piaŃa muncii″ se va face prin pregătirea doctorală de 
excepŃie a tinerilor care vor fi ulterior absorbiŃi de piaŃa cercetării. 

″ÎmbunătăŃirea serviciului public de ocupare″ va fi direct corelată cu obiectivul specific 
anterior şi va spori prin intermediul burselor doctorale atractivitatea domeniului cercetării şi a 
sectorului învăŃământului superior, domenii strategice care în ultima perioadă au cunoscut o 
participare redusă. 

″Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaŃie şi pe piaŃa muncii″ - Prezentul 
proiect creează posibilitatea accesului la o înaltă calificare ştiinŃifica şi la o inserŃie ulterioară în 
domeniul cercetării a tinerilor cu posibilităŃi materiale reduse ori provenind din medii defavorizate, 
dar care vor fi prin acest proiect motivaŃi să participe şi să se specializeze în domeniile prioritare de 
doctorat puse la dispoziŃie de universitatea noastra. 

Obiectivele specifice ale axei prioritare 1 

Proiectul răspunde acestora deoarece asigură creşterea accesului la educaŃie şi formare 
profesională continuă modernă şi de calitate, în domeniul studiilor doctorale. Modernizând sistemul 
de formare profesională doctorală şi corelând ofertele educaŃionale cu cerinŃele pieŃei muncii, se 
creează premisele consolidării unei societăŃi europene care să aibă la bază principiile priorităŃii 
cunoaşterii, abordării interdisciplinare şi eficienŃei, principii care dacă vor fi corect aplicate şi 
valorizate vor conduce la o substanŃială creştere economică. Pregatirea doctorală inovatoare pe care 
o propune proiectul nostru va crea posibilitatea formării unui corp de cercetători-experŃi, crescând 
calitatea nivelurilor educaŃionale şi îmbunătăŃind competenŃele cadrelor didactice, cercetătorilor şi 
formatorilor. 

Obiectivul operaŃional al DMI 1.5 

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului operaŃional al DMI 1.5 care vizează 
“îmbunătăŃirea participării, creşterea atractivităŃii şi motivaŃiei pentru cariera în cercetare prin 
sprijinirea doctoranzilor şi îmbunătăŃirea mobilităŃii acestora pe durata ciclului doctoral” prin:  

- formarea iniŃială a cercetătorilor cu ajutorul programelor doctorale;  
- sporirea atractivităŃii pentru domeniul cercetării prin susŃinerea financiară şi logistică a 

doctoranzilor;  
- sporirea gradului de mobilitate internaŃională a doctoranzilor ceea ce va genera o pregătire 

ştiinŃifică superioară, acces la resurse europene de cercetare şi pregatire, colaborări transnaŃionale în 
sectorul cercetării;  
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- dezvoltarea unor baze de date şi a unor instrumente de schimb electronic de informaŃie 
ştiinŃifică şi interactivitate;  

- implementarea unor module de management al cercetării; 
- introducerea unor sesiuni specifice care au ca tematică egalitatea de gen, egalitatea de 

şanse, nediscriminarea şi respectarea diversităŃii, dezvoltarea durabilă şi protecŃia mediului pentru 
grupul tinta al proiectului;   

- promovarea inovarii în cercetare prin utilizarea TIC în activităŃile de învăŃare/cercetare. 
 

În ce constau importanŃa şi necesitatea proiectului ? 
 

ImportanŃa ciclului de studii universitare de doctorat pentru procesul cercetării fundamentale 
rezidă din elementul de specificitate al acestora raportat la celelalte cicluri de învăŃămant propuse 
prin DeclaraŃia de la Bologna. Dezideratul transformării economiei europene într-o economie bazată 
pe cunoaştere poate fi atins numai dacă în cadrul universităŃilor vor fi formaŃi cercetători de nivel 
european şi internaŃional cu ajutorul programelor doctorale moderne. łinta politicilor comunitare 
este aceea de a forma cercetători de valoare prin promovarea standardelor de excelenŃă în domeniul 
cercetării doctorale. Acest obiectiv poate fi atins numai prin iniŃierea unui mediu de cercetare de 
nivel înalt caracterizat de factori de mobilitate, eficienŃă, complementaritate şi care să promoveze 
cercetarea interdisciplinară şi strategiile de diversitate culturală. 

Prin proiectul nostru promovăm la nivel instituŃional, în cadrul universităŃii noastre, 
cercetarea fundamentală şi formarea unor cercetători (doctoranzi şi viitori doctori) valoroşi ale căror 
activităŃi vor fi caracterizate de creativitate, spirit inovator şi implementare tehnologică a 
rezultatelor cercetării. Proiectul nostru va acŃiona ca o interfaŃă între mediul educaŃional (unde se va 
urmări promovarea cercetării şi formarea doctorală de nivel european) şi mediul concurenŃial (unde 
vor fi implementate rezultatele cercetării pentru ca societatea să poată progresa pe baza parametrilor 
de cunoaştere). Implementând activităŃile proiectului nostru în cadrul studiilor doctorale pe care le 
desfăşuram, vom face ca aportul nostru la îndeplinirea obiectivelor strategiei de la Lisabona să fie 
unul semnificativ. 

Necesitatea implementării proiectului rezultă şi din nevoia de a creşte gradul de mobilitate 
europeană şi internaŃională a doctoranzilor/cercetătorilor români, asigurându-le acestora o pregătire 
de calitate cu ajutorul stagiilor din strainătate unde vor avea acces la resurse moderne de cercetare şi 
învăŃare pe care ulterior le vor putea implementa în Ńară. Aceste stagii vor fi efectuate atât la nivel 
de şcoli doctorale din universităŃi, cât şi în cadrul centrelor de cercetare din diferitele ramuri ale 
industriei şi cunoaşterii, ceea ce va spori gradul de aplicabilitate a rezultatelor cercetării 
doctoranzilor implicaŃi în acest proiect. 

Proiectul promovează principiul egalităŃii şi tratamentului egal dintre femei şi barbăŃi, 
principiul egalităŃii de şanse şi al nediscriminării indiferent de rasă, naŃionalitate, etnie, limbă, 
religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, apartenenŃă la o 
categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, 
înlăturarea recunoaşterii, folosinŃei sau exercitării, în condiŃii de egalitate, a drepturilor omului şi a 
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libertăŃilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, 
social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieŃii publice.  

 
 
Cui se adresează proiectul şi care sunt nevoile grupului Ńintă? 

 
În cadrul proiectului, grupul-Ńintă este format din 52 de doctoranzi ai universităŃii, 

înmatriculaŃi în anul I de studii universitare de doctorat 2008/2009 în 21 de domenii de cercetare 
prioritare. 

Proiectul nostru identifică şi răspunde nevoii generale de formare a doctoranzilor ca viitori 
cercetători prin prin intermediul unor modalităŃi diverse. Astfel, prin proiect se va asigura un sprijin 
financiar mai consistent doctoranzilor care să le permită participarea la sesiuni ştiinŃifice, 
simpozioane, stagii de cercetare interne şi transnaŃionale prin acordarea lunară a unei burse de 1.850 
lei/lună/doctorand. Pentru doctoranzii aflaŃi în stagiu de doctorat în cotutelă cu universităŃi europene 
sau centre de cercetare se va asigura o finanŃare suplimentară a mobilităŃilor în străinătate în 
cuantum de 3.700 lei/lună/doctorand. 

De asemenea, sprijinul financiar va fi direcŃionat şi către dezvoltarea şi întreŃinerea unor 
baze de date privind programele doctorale şi accesul la informaŃie de noutate în materia organizării 
de sesiuni ştintifice/acordare de burse şi subvenŃii, precum şi către cumpărarea unui fond de carte şi 
reviste. Proiectul va da naştere unei baze de date ce va avea un caracter inovator şi va permite 
interconectarea tuturor doctoranzilor interesaŃi, asigurând un flux extrem de rapid şi ieftin al 
circulaŃiei informaŃiei prin folosirea poştei electronice, a newsletter-urilor, crearea forum-urilor de 
specialitate şi accesul la site-uri dedicate. Această platformă va fi proiectată în ideea creşterii 
competitivităŃii şi a accesului nediscriminatoriu la informaŃie ştiinŃifică de calitate. Va fi astfel 
facilitat accesul (prin simpla folosire a calculatorului, din orice loc dotat cu echipament 
corespunzator : computer şi acces la internet) la baza de date, fără  a mai fi necesară deplasarea 
fizică, câştigându-se astfel timp şi resurse financiare de către fiecare doctorand în parte. 

În acelaşi timp ne-am propus organizarea de module de formare având ca specific 
managementul cercetării şi elaborarea unor programe doctorale moderne, a unor materiale şi 
instrumente didactice care să folosească atuurile tehnologiei informaŃiei - cost de distribuŃie redus, 
interactivitate mare, circulaŃie rapidă a informaŃiei. Capacitarea doctoranzilor, valorizarea 
cercetărilor acestora (prin sprijin la publicare, facilitarea accesului la echipe de lucru, stabilirea de 
contacte, etc.) şi găsirea mijloacelor de sporire a atractivităŃii domeniului de cercetare reprezintă, de 
asemenea, deziderate pentru echipa proiectului astfel încât, imediat după terminarea stagiilor 
doctorale, o mare parte dintre doctoranzi să rămână în sectorul cercetării. 

În vederea creşterii gradului de circulaŃie a informaŃiei şi publicării şi valorizării rezultatelor 
cercetărilor doctoranzilor vom proceda la editarea şi publicarea unei reviste (în format electronic), 
precum şi la dezvoltarea şi încheierea unor parteneriate cu diferite instituŃii publice/ organisme/ 
ong-uri. 
  Calitatea cercetării efectuate de către doctoranzi este fără îndoială, în contextul actual, 
dependentă de utilizarea şi accesul la mijloacele TIC, astfel încât, prin intermediul proiectului vom 
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asigura dotarea fiecărui doctorand cu un notebook de care să se folosească pe tot parcursul stagiului 
doctoral, şi care îi va fi foarte util cu precădere în perioada mobilităŃilor. Se va asigura astfel şi 
editarea în format electronic a tuturor cercetărilor doctorandului, care vor putea fi astfel mai uşor 
diseminate şi accesate de toŃi cercetătorii. 

Prin grupul-Ńintă al celor 52 de doctoranzi, proiectul nostru propune întinerirea resurselor 
umane din cercetare şi înlăturarea strategiilor învechite şi contraproductive din domeniul cercetării; 
se va face deci o dublă înnoire: a resurselor umane şi a strategiilor din cercetare.  

După perioada celor 3 ani estimam că valoarea adaugată a proiectului va putea fi uşor 
cuantificată în sensul că vom putea observa formarea unui corp tânăr de cercetatori-experŃi, cu 
apitudini şi mentalităŃi europene în cercetare, cu aplecare spre inovare şi creativitate. 

 
 
Care sunt activităŃile proiectului ? 

 
ActivităŃile propuse a fi desfăşurate în cadrul proiectului de faŃă sunt urmatoarele: 

� dezvoltarea relaŃiilor de cooperare (parteneriat) cu universităŃi din Uniunea Europeană;  
� dezvoltarea şi întreŃinerea unei baze de date privind programele doctorale;  
� editarea unei reviste (în format electronic) destinată publicării rezultatelor cercetărilor 

efectuate de doctoranzi (grupul Ńintă);  
� introducerea unor module privind managementul cercetării în programele de pregătire 

pentru grupul Ńintă; 
� introducerea unor sesiuni specifice cu tematica egalitate de gen, egalitate de şanse, 

nediscriminare, respectarea diversităŃii, dezvoltare durabilă şi protecŃia mediului;  
� furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi. 

  
 
 Care sunt rezultatele pe care ni le propunem să le atingem ? 
  

Prin implementarea proiectului estimăm obŃinerea următoarelor rezultate: încheierea a 
minimum 5 acorduri de cooperare (parteneriat) cu universităŃi europene în domeniul studiilor de 
doctorat prin care se va asigura creşterea numarului de teze de doctorat realizate în cotutelă 
internaŃională, crearea unei baze de date privind ciclul de studii universitare de doctorat şi a unei 
reviste în format electronic, publicarea a peste 200 de articole de către doctoranzi în cadrul revistei, 
instruirea doctoranzilor în domeniul managementului cercetării, egalităŃii de gen, egalităŃii de şanse, 
nediscriminării, respectării diversităŃii, dezvoltării durabilă şi protecŃiei mediului, precum  şi 
participarea acestora la competiŃiile de proiecte de cercetare destinate doctoranzilor, sprijinirea 
financiară a doctoranzilor, realizarea, prezentarea şi publicarea de către doctoranzi în domeniul tezei 
de doctorat a peste 195 de lucrări la conferinŃe, seminarii, sesiuni de cercetare internaŃionale, 
precum şi finalizarea în proporŃie de 100% a studiilor doctorale de către doctoranzi la sfârşitul 
perioadei de implementare a proiectului. 
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Care este strategia UniversităŃi din Craiova în materia studiilor doctorale  
 

În ultimii ani şcolile doctorale din cadrul universităŃii noastre au cunoscut o creştere a numărului 
de doctoranzi înscrişi şi de absolvenŃi de studii doctorale. Totodată, în cadrul universităŃii noastre îşi 
desfaşoară activitatea un număr impresionant de 102 conducători de doctorat, care se bucură de 
recunoaştere şi reputaŃie internaŃională şi care asigură pregatire doctorală în 21 din cele 64 de 
domenii prioritare de doctorat, asigurând deci pregatire doctorală pentru o treime din domeniile de 
cercetare prioritare ale Strategiei NaŃionale pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2007-2013. 
 La nivel de strategie doctorală a universităŃii, menŃionăm şi dezvoltarea în ultimii ani a unor 
parteneriate doctorale, existând la ora actuală în cadrul universităŃii noastre doctoranzi pentru care 
există convenŃii de cotutelă, aceştia pregătindu-se sub îndrumarea ştiinŃifică a doi conducători de 
doctorat : unul din cadrul universităŃii noastre, iar celălalt dintr-o universitate europeană de 
prestigiu. Tezele acestor doctoranzi pentru care există convenŃii de cotutelă abordează tematici 
deosebite, care tratează pluriunghiular subiectul şi sunt concepute din perspectiva celor două culturi 
(cea română şi cea straină). 
 În lumina celor expuse mai sus se poate uşor observa accentul care se pune în cadrul 
universităŃii noastre pe dezvoltarea studiilor doctorale şi pe formarea unui corp de cercetători-
experŃi care reprezintă elementul de legătură dintre domeniul atât de necesar al inovării şi cel al 
formării profesionale prin intermediul unei educaŃii de excepŃie. 
 
 

Care este data iniŃierii proiectului şi pe ce durată va fi implementat ? 
 

Data iniŃierii proiectului este 01.10.2008, iar durata implementării proiectului va fi de 36 de 
luni. 
 
 
 


