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Proiect  
« Creşterea atractivităţii, calităţii şi eficienţei studiilor universitare 

de doctorat prin acordarea de burse doctorale » 
 

Contract POSDRU/6/1.5/S/14 
 

Universitatea din Craiova 
 
 

Stadiul şi rezultatele implementării proiectului în perioada  
Septembrie 2009 – Noiembrie 2009 

 
 

În cadrul proiectului desfăşurat de către Universitatea din Craiova, pe parcursul 
perioadei 29.07.2009-30.11.2009, conform graficului de implementare a proiectului, au 
fost realizate şi atinse următoarele activităţi şi rezultate corelative: 

 
A2. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare (parteneriat) cu universităţi din 

Uniunea Europeană (Data iniţierii: 01.10.2008; Stadiul activităţii:  activitate în 
desfăşurare)  

Au fost organizate numeroase întâlniri ale membrilor echipei de proiect cu privire 
la relaţiile internaţionale ale Universităţii din Craiova cu alte universităţi în vederea 
identificării instituţiilor cu care se vor încheia acorduri de cooperare (parteneriat).  

În cursul lunii octombrie 2009, la invitaţia Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor, 
responsabilul acestei activităţi în cadrul proiectului, s-a aflat la Universitatea din Craiova 
Prof. univ. dr. Michael Martinek, cadru didactic din cadrul Universitat des Saarlandes, 
Saarbrucken, Germania. În cadrul întâlnirilor avute la nivelul Universităţii din Craiova s-
au pus bazele unei viitoare colaborări în domeniul doctoral între cele două instituţii de 
învăţământ superior. În următoarea perioadă de raportare, cele 2 instituţii de învăţămând 
superior urmează să semneze un  acord bilateral în domeniul doctoral. 
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De asemenea, în perioada 4-15 noiembrie 2009, Prof. Univ. dr. Dan Claudiu 
Dănişor, în cadrul unei deplasări în Franţa, a avut numeroase întâlniri cu reprezentanţi ai 
universităţi şi centre de cercetare, întâlniri în care s-a dezbătut din nou chestiunea 
încheierii unor acorduri de parteneriat: Université de Bourgogne, Dijon; Université de 
Franche-Comté, Besançon; Maison des Sciences de l’Homme, Dijon şi Institutul 
Internaţional de Drepturile Omului din Strasbourg. În urma acestor întâlniri s-a semnat un 
acord de parteneriat în domeniul doctoral între Universitatea din Craiova şi Maison des 
Sciences de l’Homme, Dijon, urmând ca în următoare perioadă de raportare să fie 
semnate acorduri şi cu celelalte instituţii cu care au avut loc discuţii. 

În acelaşi timp, în luna noiembrie s-a semnat un acord în domeniul doctoral între 
Universitatea din Craiova şi Université de Fribourg, Elveţia. 

 
A3. Dezvoltarea şi întreţinerea bazei de date privind programele doctorale 

(Data iniţierii: 01.10.2008; Stadiul activităţii:  activitate în desfăşurare)  
Continuarea acestei activităţi a presupus administrarea şi actualizarea site-ului 

permanent al programului de studii doctorale iniţiat în toamna anului 2008 
(http://cis01.central.ucv.ro/bursedoctorale-posdru/), site ce oferă informaţii utile cu 
privire la proiect, activităţile şi rezultatele proiectului, graficul activităţilor proiectului, 
managementul proiectului şi echipa de implementare a proiectului, newsletter şi care 
găzduieşte revista electronică destinată publicării rezultatelor cercetărilor efectuate de 
doctoranzi, activitate desfăşurată separat în cadrul proiectului. 

Au fost colectate în continuare informaţii de natură administrativă cu privire la 
grupul ţintă şi a fost actualizată bază de date în format fizic ce conţine: 

- informaţii cu privire la doctoranzi (nume, prenume, domiciliu, telefon, e-mail, 
numele conducătorului de doctorat şi facultatea în care acesta funcţionează) 

- informaţii cu privire la conducătorii de doctorat (nume, prenume, telefon, e-mail, 
facultatea în care acesta funcţionează) 

- informaţii cu privire la membrii echipei de implementare (nume, prenume, 
telefon, e-mail). 

Totodată, prin intermediul adresei de e-mail create (bursedoctorale@yahoo.com) 
în care au fost introduse adresele de poştă electronică ale celor trei grupuri implicate în 
proiect (doctoranzi, conducători de doctorat, membrii echipei de implementare), a fost 
purtată în continuare cu aceştia o corespondenţă constantă din care au făcut parte 
newsletter-uri. S-a purtat o corespondenţă electronică asiduă cu cele trei grupuri implicate 
în proiect, iar feed-back-ul obţinut dovedeşte o bună înţelegere a mecanismelor 
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proiectului de către destinatarii corespondenţei, precum şi o implicare reală şi în timp util 
în ceea ce priveşte răspunsurile la solicitările echipei de implementare. 

 
A4. Editarea unei reviste (în format electronic) destinată publicării 

rezultatelor cercetărilor efectuate de doctoranzi (Data iniţierii: 01.04.2009; Stadiul 
activităţii:  activitate finalizată)  

 Desfăşurarea acestei activităţi îşi găseşte drept suport tehnic realizarea anterioară 
a site-ului programului. Soluţia tehnică pentru editarea unei reviste (în format electronic) 
destinată publicării rezultatelor cercetărilor efectuate de doctoranzi, identificată anterior 
de către responsabilul de activitate Prof. univ. dr. ing. Mihai Mocanu, a fost implementată 
prin intermediul modelului Electronic Journal on Doctoral Research, o revistă 
electronică bazată pe Open Journal Systems (OJS). Open Journal Systems (OJS) este un 
sistem software deschis, configurabil, disponibil gratuit în format sursă (PHP) şi destinat 
administrării şi publicării online a jurnalelor academice. El este dezvoltat în cadrul Public 
Knowledge Project (PKP) la Universitatea din British Columbia (Canada) şi folosit 
actualmente la publicarea a peste 2000 de reviste electronice (cf. http://pkp.sfu.ca/ojs-
journals) de către comunitatea academică internaţională. Printre caracteristicile care 
demonstrează superioritatea acestei soluţii, menţionăm: flexibilitatea - echipa editorială 
poate controla structura revistei, cerinţele/ politicile de publicare/ recenzie etc.; 
managementul integrat atât la nivelul structurii/ conţinutului revistei cât şi al 
utilizatorilor/ rolurilor atribuite acestora; posibilit ăţi de trimitere/ subscriere on-line, de 
notificare prin email şi de asistare completă a utilizatorilor (ajutor sensibil la context); 
instrumente de indexare, de citire etc. Etapa de download, instalare şi configurare a fost 
definitivată, fiind găzduiţi la adresa http://apps.software.ucv.ro/e-jdr/index.php/e-jdr. 

 
A5. Introducerea unor module privind managementul cercetării în 

programele de pregătire pentru grupul ţintă (Data iniţierii: 01.07.2009; Stadiul 
activităţii:  activitate finalizată) 

Desfăşurarea acestei activităţi a presupus introducerea în programul de pregătire 
pentru grupul ţintă a unui modul privind managementul cercetării de 30 de ore, în anul I, 
semestrul II. Modulul privind managementul cercetării a presupus 30 de ore de curs 
desfăşurate pe parcursul a 5 întâlniri cu doctoranzii ce constituie grupul ţintă. Ultimele 4 
întâlniri a câte 6 ore au fost derulate pe parcursul lunilor august şi septembrie 2009, după 
cum urmează - Cursul 2 : 31 August 2009, Cursul 3 : 22 Septembrie 2009, Cursul 4 : 29 
Septembrie 2009, Cursul 5 : 30 Septembrie 2009. 



   

 

 

  

 
         UN IUN EA E UR O PE AN Ă  G U V E R N U L  R O M Â N I E I

MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI �I PROTECŢIEI 

SOCIALE 
AMPOSDRU 

  Fondul S ocial  Europea n  
   POS DRU 

       2007-2013 

Instrumente 
St ru ctura le  

2007 - 2013 

 OI POS DRU 
 

Universitatea din 
Craiova 

 
Investe şte în  oameni! 
 
Proiect cofinan ţat din Fondul Social European prin Programul Opera ţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20 07 – 2013 

 

 
Axa prioritar ă 1 „Educa ţie şi formare profesional ă ini ţială de calitate în sprijinul cre şterii economice şi dezvolt ării societ ăţii bazate pe 
cunoa ştere” 
Domeniul major de interven ţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercet ării” 
Titlul proiectului: „Cre şterea atractivit ăţii, calit ăţii şi eficien ţei studiilor universitare de doctorat prin acordarea  de burse doctorale” 
Cod Contract: POSDRU/6/1.5./S/14 
Beneficiar: Universitatea din Craiova 

 

 
A6. Introducerea unor sesiuni specifice cu tematica egalitate de gen, egalitate 

de şanse, nediscriminare, respectarea diversităţii, dezvoltare durabilă şi protecţia 
mediului (Data iniţierii: 01.10.2009; Stadiul activităţii:  activitate finalizată) 

Desfăşurarea acestei activităţi a presupus introducerea în programul de pregătire 
pentru grupul ţintă a unei sesiuni specifice cu tematica egalitate de gen, egalitate de şanse, 
nediscriminare, respectarea diversităţii, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului de 8 ore, 
în anul II, semestrul I. Au fost organizate întâlniri ale membrilor echipei de proiect şi a 
fost identificată o soluţie pentru implementarea unei sesiuni cu tematică specifică în urma 
unei consultări prealabile între managerul de proiect, Prof. univ. dr. Dan Popescu, şi 
responsabilul de activitate, Prof. univ. dr. ing. Daniela Roşca. Astfel, sesiunea cu 
tematică specifică a presupus 8 de ore de curs desfăşurate pe parcursul unei singure 
întâlniri cu doctoranzii ce constituie grupul ţintă în data de 28 octombrie 2009. 

 
A7. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi (Data iniţierii: 

19.12.2008; Stadiul activităţii:  activitate în desfăşurare) - Au fost derulate operaţiunile 
financiare necesare pentru acordarea burselor în cuantum de 1.850 lei/lună/doctorand 
pentru doctoranzii ce formează grupul ţintă (52 de doctoranzi). În acest sens, au fost 
efectuate plăţi aferente burselor doctoranzilor pentru perioada iulie 2009 – noiembrie 
2009. 

  
A8. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi (Data iniţierii: 

01.10.2009; Stadiul activităţii:  activitate în desfăşurare) - Au fost derulate operaţiunile 
financiare necesare pentru acordarea burselor pentru acoperirea mobilităţilor 
internaţionale în cuantum de 3.700 lei/lună/doctorand pentru doctoranzii ce formează 
grupul ţintă (52 de doctoranzi). În acest sens, au fost efectuate plăţi aferente burselor 
doctoranzilor beneficiari ai mobilităţilor internaţionale pentru perioada octombrie 2009 – 
noiembrie 2009. 

 
A9. Coordonarea implementării proiectului  (Data iniţierii: 01.10.2008; Stadiul 

activităţii:  activitate în desfăşurare) -  A fost asigurat de către echipa de implementare 
cadrul pentru realizarea managementului proiectului. In acest sens, au fost discutate 
procedurile privind contabilizarea distinctă a proiectului, achiziţiile din cadrul proiectului, 
arhivarea documentelor, alte probleme de natură financiară sau tehnică, etc. Au fost 
implementate cu succes 7 activităţi coordonate (A2. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare 
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(parteneriat) cu universităţi din Uniunea Europeană; A3. Dezvoltarea şi întreţinerea bazei 
de date privind programele doctorale; A4. Editarea unei reviste (în format electronic) 
destinată publicării rezultatelor cercetărilor efectuate de doctoranzi; A5. Introducerea 
unor module privind managementul cercetării în programele de pregătire pentru grupul 
ţintă; A6. Introducerea unor sesiuni specifice cu tematica egalitate de gen, egalitate de 
şanse, nediscriminare, respectarea diversităţii, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului; 
A7. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi; A8. Furnizarea de sprijin financiar 
pentru doctoranzi – mobilităţi internaţionale). 
 
 
 

 

 
 

 


