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Autoevaluarea Școlii Doctorale de Filosofie 

2012 - 2016 

 
Cadrul legislativ de organizare și funcționare: 
• Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare 

• Codului Studiilor Universitare de Doctorat aprobat prin HG nr. 681/2011 

• HG nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea si completarea Codului studiilor universitare de 

doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 
• Regulamentului Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) de organizare şi desfăşurare a 

studiilor universitare de doctorat 2011 

• OMECTS nr 3850 din 02.05.2012 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea externă în 
vederea autorizării provizorii, acreditării și pentru evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe 

domenii 

• Ordinul nr. 3121/2015 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de 
abilitare 

• Regulamentul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind susținerea publică a tezelor de 

abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat 

• Hotărârea CSUD din 21 martie 2016 
• Codul Etic al UBB 

  

Reglementări interne în cadrul ȘDF ‒ regulamente elaborate: 
• Regulamentul Școlii Doctorale de Filosofie 

• Precizări la Planul studiilor universitare de doctorat 

• Ghid pentru redactarea proiectelor de cercetare 
• Ghid de redactare a tezei de doctorat 

• Criterii de acceptare de noi conducători de doctorat 

• Criterii de evaluare și selecție la probele de concurs pentru Admiterea la Școala Doctorală de 

Filosofie 
 

Respectarea eticii profesionale, științifice: 

• Punere in aplicare a HG nr. 134 din 2016 
• Generare analiza raport similitudine 

 

Crearea cadrului instituțional 

• În urma reorganizării studiilor universitare de doctorat în domeniul Filosofiei conform 
Regulamentului UBB de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat nr. 23160 din 21 

octombrie 2011 prin unirea școlilor doctorale existente până atunci în cadrul Facultății de Istorie și 

Filosofie s-a înființat Școala Doctorală de Filosofie. 
• Consiliul ȘDF: 

1. Prof. univ. dr. Aurel Codoban 

2. Prof. univ. dr. Marta Petreu Vartic 
3. Prof. univ. dr. Carol Veress - director ȘDF 

4. Bodea Octavian Cristian - student-doctorand 

5. Silaghi Raluca Marinela - student-doctorand 

•În octombrie 2016 ‒ s-a înființat secretariatul ȘDF. Secretar științific: lect. univ. dr. Mihai Maga. 
 

Conducători de doctorat și comisii de îndrumare:  

• în anul 2011: 6 conducători de doctorat (5 activi, 1 pensionar). 

• în anul 2016: 11 conducători de doctorat, din care: profesori: 7; conferențiar: 1; cercetător: 1; 

pensionari: 2. 

• membrii cooptați în urma abilitării și obținerii statutului de conducător de doctorat: prof. dr. Dan-
Eugen Rațiu; conf. dr. Ion Copoeru; cs. gr. II. Monica Brînzei. 

• 11 cadre didactice afiliate (membri în comisii de îndrumare).  
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Studenți doctoranzi înmatriculați: 

• 2012 ‒ buget, cu frecvență, bursă MEd: 19; 

• 2013 ‒ buget, cu frecvență, bursă MEd: 20; taxă: 1; 
• 2014 ‒ buget, cu frecvență, bursă MEd: 6; buget cu frecvență redusă: 6; taxă: 1; 

• 2015 ‒ buget, cu frecvență, bursă MEd: 6; buget cu frecvență redusă: 8; taxă: 2; 

• 2016 ‒ buget, cu frecvență, bursă MEd: 7; buget cu frecvență redusă: 8; taxă: 3. 
Situația la 1 octombrie 2016: 

• studenți doctoranzi în perioada efectuării studiilor de doctorat: 46 

• studenți doctoranzi în perioadă de grație: 41(prima etapă: 31; a doua etapă: 10). 

 

Studii universitare de doctorat în cadrul ȘDF 

Pregătirea studenților-doctoranzi în domeniul filosofiei, sub forma doctoratului științific, este orientată 

spre principalele direcții de cercetare: fenomenologie, semiologie, hermeneutică, etică, estetică, 
filosofie politică, filosofia culturii și comunicării, istoria filosofiei, studii antice și medievale, filosofie 

românească, filosofie maghiară. Studiile de doctorat în cadrul ȘDF sunt deschise spre cercetări cu 

caracter aplicativ, inter- și transdisciplinar 
a) Planul de învățământ:  

• oferta de discipline: 10 discipline (2 ore curs+1 oră seminar, 10 credite / disciplină) 

• disciplină obligatorie: Metode generale de cercetare şi metodica elaborării de lucrări 

ştiinţifice 
b) Proiecte de cercetare susținute de fiecare student-doctorand înmatriculat; 

c) Rapoarte de cercetare anuale susținute de fiecare student-doctorand înmatriculat; 
d) Antrenarea doctoranzilor în procesul de predare: 

• seminarii ținute de studenții-doctoranzi: 2012/13 = 14; 2013/14 = 14; 2014/15 = 16; 2015/16 = 11. 

 

Susțineri publice de teze de doctorat:  

• teze susținute: 2012 = 27; 2013 = 27; 2014 = 8; 2015 = 10; 2016 = 7; 

• limba de redactare/susținere: română: 50; maghiară: 23; germană: 2; engleză: 2; italiană: 2; 
• calificative obținute: excelent: 11; foarte bine: 66; bine: 2; 

• teze de doctorat elaborate/susținute cu finanțare POSDRU: 40 de teze. 

 

Cercetarea științifică 
• Studiile universitare de doctorat în cadrul ȘDF sunt organizate în concordanță cu activitatea 

științifică a cadrelor didactice și a studenților-doctoranzi desfășurată în două centre de cercetare: 

Centrul de Filosofie Antică și Medievală (Center for Ancient and Medieval Philosophy) și Centrul de 
Filosofie Aplicată (Center for Applied Philosophy). Astfel sunt asigurate dotările tehnice și materiale, 

sursele de informare și documentare necesare pentru activități de cercetare și îndrumare de bună 

calitate. 

• Membrii ȘDF sunt implicați în numeroase proiecte de cercetare internaționale, naționale și 
instituționale, susțin relații de colaborare științifică și profesională cu alte școli doctorale, cu centre de 

cercetare și instituții academice din țară și străinătate. Rezultatele lor sunt prezentate la conferințe, 

simpozioane, workshopuri precum și în numeroase publicații științifice apărute în reviste și la edituri 
acreditate și indexate în BDI. Anual se organizează sesiunea de comunicări științifice pentru studenții-

doctoranzi și se scoate un Supliment Studia UBB cu publicațiile științifice ale doctoranzilor. Studenții-

doctoranzi pot beneficia de burse de cercetare la universități din străinătate, iar prin obligațiile lor 
didactice pot obține și experiențe în domeniul predării. (Vezi autoevaluările conducătorilor de 

doctorat.) 

 

Conferințe anuale ale doctoranzilor: 
• 2013 ‒ Cercetări filosofice fundamentale și aplicative cu perspective inter- şi trans-disciplinare; 

participanți: 46 studenți-doctoranzi; 

• 2014 ‒ Dimensiuni aplicative ale cercetărilor filosofice doctorale; participanți: 50 studenți-
doctoranzi; 

• 2015 ‒ Componente critice și constructive ale cercetărilor filosofice doctorale; participanți: 42 

studenți-doctoranzi; 
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• 2016 ‒ Aspecte teoretice și practice ale cercetărilor filosofice doctorale; participanți: 43 studenți-

doctoranzi. 

 

Publicații ale studenților doctoranzi 
• 2014: Studia UBB Philosophia, Supliment ‒ 7 studii; 

• 2015: Studia UBB Philosophia, Supliment ‒ 11 studii; 
• 2016: Studia UBB Philosophia, Supliment ‒ 14 studii; 

 

Teze de doctorat publicate la edituri recunoscute:  

• 33 de teze publicate, din care: 8 teze conduse de prof. dr. Aurel Codoban; 5 teze conduse de prof. dr. 
Egyed Péter; 6 teze conduse de prof. dr. Vasile Muscă; 5 teze conduse de prof. dr. Marta Vartic; 9 teze 

conduse de prof. dr. Veress Carol. 

 

Situația financiară 

S-a realizat autosusținerea financiară bazată pe alocația bugetară (granturilor anuale, fără burse, pentru 

studenții-doctoranzi) + venituri extrabugetare. 
Utilizarea resurselor financiare: 

• salarizarea conducătorilor de doctorat = 35% 

• salarizarea membrilor comisiilor de îndrumare = 10% 

• program de pregătire bazat pe studii avansate = 15% 
• program de pregătire suplimentar = 10% 

• fonduri pentru cercetare = 20% 

• regia școlii doctorale = 10% 
 

Autoevaluarea a fost aprobată la ședința membrilor ȘDF din data de 27 septembrie 2017. 

 

 
Director ȘDF, 

Prof. univ. dr. Veress Carol 


