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INVITAȚIE LA CONSULTARE PUBLICĂ A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR, A
ACADEMIEI ROMÂNE, PRECUM ȘI A TUTUROR ACTORILOR INTERESAȚI
privind criterii/standarde/indicatori de evaluare a studiilor doctorale
Ca urmare a discuțiilor purtate la Consiliul Național al Rectorilor din 9 februarie 2017 și a
celor din cadrul întâlnirii cu reprezentanții universităților și ai Academiei Române, organizată la
Academia de Studii Economice de către Ministerul Educației Naționale la data de 15 martie 2017,
s-a convenit că evaluarea externă a studiilor doctorale se va realiza prin două procese distincte:
I. Evaluarea școlilor doctorale, la nivel de IOSUD, în cadrul evaluărilor instituționale
II. Evaluarea studiilor doctorale la nivel de domenii de doctorat
Evaluarea la nivel de IOSUD se referă la capacitatea instituțiilor de învățământ superior,
respectiv a Academiei Române, de a organiza și gestiona școli doctorale, și în cadrul acestora a
studiilor doctorale, pe domenii de studii. În cazul universităților, această evaluare va fi inclusă în
cadrul evaluărilor periodice la nivel instituțional.
Evaluarea modului de desfășurare a studiilor doctorale - ciclul III de studii universitare,
pe domenii de doctorat, se referă la aprecierea capacității de pregătire a doctoranzilor ca viitori
cercetători, un rol important în acest sens avându-l relevanța activității de cercetare științifică și
inovare a colectivului care activează în domeniul respectiv, în context național și internațional.
În baza experienței europene, un colectiv de lucru din cadrul Agenției Române de
Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a propus un set minimal de Criterii,
standarde și indicatori de performanță, grupate pe domeniile de evaluare prevăzute în OUG 75 /
2005 privind asigurarea calității educației (documentul poate fi descărcat în format editabil la
adresa http://www.aracis.ro/).
Vă rugăm să formulați observații sau să realizați modificări, dar mai ales completări ale
criteriilor, standardelor și indicatorilor de performanță, inclusiv în ceea ce privește cuantificarea
acestora, acolo unde este aplicabil. Vă rugăm să aveți în vedere atât evaluarea la nivelul școlii
doctorale, cât și la nivelul domeniilor de studii.
De asemenea, în vederea eficientizării activității de centralizare și operare a modificărilor
propuse, vă rugăm să transmiteți un singur set de propuneri, prin centralizarea punctelor de
vedere exprimate de către specialiștii din instituția dumneavoastră, până la data de 9 iunie 2017,
prin e-mail, la adresa office@aracis.ro.
Vă mulțumim pentru sprijin și pentru că sunteți alături de noi într-un demers menit să
crească performanța pregătirii prin studii doctorale, cu un impact major asupra prestigiului și
excelenței în cercetarea științifică la nivelul instituțiilor organizatoare de studii doctorale.
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