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Descrierea instituţiei solicitante 

 
 Instituție publică acreditată de ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ȘI CERCETARE 

ŞTIINŢIFICĂ în domeniul medico-farmaceutic uman, beneficiarul este recunoscut atât pe 

plan național cât și internațional prin cadrele didactice medicale de înaltă clasă. Oferind o 

pregătire la nivel de centru de excelență în domeniu, Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Carol Davila” din București este totodată și formatoarea unei pregătiri profesionale inițiale și 

continue. Promovarea educaţiei (creşterea calităţii procesului de învăţământ, a nivelului de 

competenţă şi performanţă al absolvenţilor noştri şi a serviciilor de instruire) şi cercetarea 

ştiinţifică în acord cu cerinţele de integrare în societatea cunoaşterii, constituie două linii 

esențiale de activitatea pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Suntem 

o universitate cu o tradiţie recunoscută în domeniul cercetării experimentale, preclinice şi 

clinice, cu certe rezultate în aceste domenii, conştientă că actul educativ-instructiv trebuie 

conectat la piaţa educaţională.  

 

Descrierea partenerului 
 

 Partenerul este o instituție publică cu atribuții în domeniul evaluării și acreditării 

pentru învățământul superior, fiind astfel în măsură să asigure pe tot parcursul proiectului 

expertiza necesară pentru dezvoltarea unei curricule de studii doctorale, precum și a unui 

sistem de asigurare a calității. Constituită în 2006 ca succesor al CNEAA, ARACIS (Agenția 

Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior) se remarcă prin activitatea derulată 

în domeniul evaluării academice în vederea autorizării și acreditării atât la nivel instituțional 



cât și la nivel de program de studii, asigurând un plus de valoare prin procedurile de evaluare 

periodică drept parte integrantă a procesului de asigurare a calității. Astfel, ARACIS a preluat 

și îmbunătățit misiunea și activitatea de 12 ani a CNEAA, devenind astfel o instituție publică 

de interes național, auto-finanțată, condusă de un Consiliu format din 15 membri, doctori în 

științe și deținători ai gradului didactic de profesor universitar, în timp ce personalul tehnic și 

de specialitate activează în învățământul universitar și deține o vastă experiență în domeniu. 

Activitatea ARACIS este adaptată și organizată în jurul conceptului european de asigurare a 

calității în învățământul superior, implementat prin Procesul Bologna. 

 

Obiective generale ale proiectului 
 
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității programelor de studii 

doctorale în domeniul Medicinii Dentare, ceea ce va genera îmbunătățirea performanțelor 

științifice ale cercetătorilor români din domeniul Medicină Dentară și răspunzând în același 

timp solicitărilor POS-DRU 2007-2013, Axa prioritara 1, D.M.I. 1.5. Prin organizarea scolii 

doctorale din domeniul Medicină Dentară, având drept finalitate formarea unui corp de 

cercetători și experți cu înaltă calificare și competitivitate pe piața academica și extra-

academica a muncii, proiectul va contribui fără echivoc la realizarea obiectivului general al 

POS-DRU: dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității. 

 

Obiective specifice ale proiectului 
 

Obiectivele specifice ale proiectului, stabilite conform flexibilității programelor de 

pregătire doctorale și în concordanță cu cerințele pieței muncii in context european – element-

cheie al Axei Prioritare 1, sunt următoarele:  

1. Crearea / adaptarea programei de studii doctorale în domeniul Medicină dentară, 

conform necesităților actuale ale formarii inițiale a cercetătorilor din spațiul european al 

cercetării;  

2. Asigurarea unui nivel european al pregătirii doctorale în domeniul Medicină 

dentară, prin colaborări cu universități de profil din U.E.; 

 3. Dezvoltarea și implementarea conceptului de „Școală graduală” (nuclee de 

pregătire și cercetare compuse din 3-4 doctoranzi, îndrumați direct de către un cercetător 

postdoctoral) în domeniul Medicină dentară;  

 

Înființarea unui sistem de asigurare a calității programelor doctorale în domeniul 

Sănătate, consolidarea scolii doctorale, modernizarea programelor de studiu si cercetare, 

introducerea sistemului de școală graduală, accentuarea schimbului de bune practici creează 

premisele tranziției de la sistemul actual, bazat pe îndrumarea individuală a doctorandului, la 

sistemul modern al școlilor doctorale și graduale, conform prevederilor PND 2007-2013.  

Elaborarea, în premieră, a unui sistem de asigurare a calității sistemului studiilor 

universitare de doctorat în domeniul Medicină dentară reprezintă o necesitate stringentă, în 

măsură să contribuie decisiv la îmbunătățirea rezultatelor (cuantificabile) ale școlii doctorale – 

obiectiv specific al D.M.I. 1.5. 

 

 

 

 

 

 



Rezultate anticipate 

 
1. Susținerea / Dezvoltarea unei scoli doctorale; 

2. Elaborarea unei noi curricule de studii doctorale in domeniul Medicină dentară;  

3. Definirea și stabilirea unui standard de calitate pentru studii doctorale, în domeniul 

Medicină dentară;  

4. Formularea unei metodologii de evaluare a calității pentru studii doctorale în 

domeniul Medicină dentară. 

 

 

 

Contextul proiectului şi importanţa implementării acestuia 
 

Proiectul urmează strategia în domeniul sistemului de învățământ stabilită  la Lisabona 

în 2005. În contextul promovării unei societăți europene bazată pe cunoaștere, crearea unei 

forțe de muncă cu o pregătire profesională înaltă și flexibilă, prin formare inițiala și învățare 

continuă – proiectul urmărește consolidarea și restructurarea cadrului esențial pentru 

pregătirea performantă a celor mai performanți actori ai pieței muncii - doctorii în științe. 

Noutatea adusă de proiect este adaptarea curriculei de pregătire și a metodelor de învățare și 

experimentare, „în timp real”, în paralel cu modificarea capitalului mondial de cunoștințe în 

domeniul Medicină Dentară.  

Urmărim totodată crearea unui cadru instituțional suficient de flexibil pentru a permite 

adaptarea „in timp real” a școlii doctorale la portofoliul mondial de cunoștințe în domeniul 

bio - medical, la noile tehnici de învățare și cercetare și la cerințele pieței academice și extra-

academice a muncii. În același timp dorim să dezvoltăm o strategie pentru evitarea plafonării 

pregătirii în domeniu, prin corelarea pregătirii în școlile doctorale din țară cu cele din statele 

membre ale U.E. și prin implementarea unui sistem de asigurare a calității. 

Ne propunem o analiză a programelor de studii doctorale în domeniul sănătate și 

identificarea nevoilor grupului țintă (20 de persoane, reprezentanți ai școlilor graduale și 

doctorale), de către paneluri de experți în domeniu. Pe de alta parte, se au în vedere 

introducerea unui sistem de școli graduale, precum și implementarea unui sistem de asigurare 

a calității. Urmărim și schimbul de experiență și colaborarea cu universități din  

țările membre U.E. 

În toate activităţile proiectului vom respecta politica egalităţii de şanse, având în 

vedere să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe baza de: rasă, 

naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, 

handicap, boala cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, 

precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, 

folosinţei sau exercitării în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în orice domeniu ale vieţii publice. 

Proiectul are scopul de a analiza şi reforma curricula de studii doctorale in Medicină 

dentară, a integra activităţile de formare, cercetare şi transfer, a crea unei metodologii de 

evaluare (asigurare a calităţii), a introduce în premieră pentru sistemul de studii doctorale în 

medicina dentara din România a conceptului de „şcoli graduale”. 


