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Partea I
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” PREZENTARE GENERALĂ
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” este instituţie publică de învăţământ superior
militar, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu programe de studii universitare acreditate în
condiţiile legii, evaluată de ARACIS cu calificativul „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”.
La nivel instituţional, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” este clasificată ca
universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică.
Toate programele de studii organizate de universitate sunt ierarhizate în categoria A.

1.1. Scurt istoric
Înfiinţată la 08.08.1889, sub denumirea de „Şcoala Superioară de Război”, prin Înaltul
Decret Regal, nr. 2073, al Regelui Carol I, devenită, în timp, „Academia Militară”, „Academia
Militară Generală”, „Academia de Înalte Studii Militare”, „Universitatea Naţională de Apărare”,
respectiv denumirea actuală pe care a primit-o la 25.08.2005, prin Hotărârea de Guvern nr. 969,
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” a împlinit, la 08.08.2011, 122 de ani de existenţă.
În îndelungata sa istorie, universitatea a pregătit 119 promoţii de absolvenţi cu studii
superioare, învăţământul din instituţie înregistrând perioade de reorganizare a cursurilor, în sens
intensiv, pe timpul celor două războaie mondiale, participând astfel la asigurarea necesarului de
comandanţi şi ofiţeri de stat major pe câmpurile de luptă.
De-a lungul timpului, absolvenţii acestei instituţii au constituit principalul factor
dinamizator al procesului de modernizare a armatei şi a învăţământului militar superior.
Procesul educaţional din universitate s-a dezvoltat şi s-a perfecţionat continuu, în pas cu
transformările pe care le-au cunoscut învăţământul românesc şi Armata României.
Universitatea organizează 3 programe de studii universitare de licenţă acreditate şi a creat
condiţii pentru implementarea a patru noi specializări de licenţă, prin obţinerea autorizării de
funcţionare provizorie a acestora, toate în domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”.
În calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Master, universitatea
organizează 6 programe de master în domeniul „Ştiinţe militare” şi 7 programe de master în
domeniul „Informaţii şi securitate naţională”, iar în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat, universitatea organizează studii universitare de doctorat în domeniile
„Ştiinţe militare” şi „Informaţii şi securitate naţională”.
De asemenea, universitatea organizează programe postuniversitare de formare şi dezvoltare
profesională continuă, în anul 2014 a organizat programe postdoctorale de cercetare avansată în
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cadrul proiectului „ Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi
postdoctorale inteligente în domeniile “Ştiinţe militare”, “Securitate şi informaţii” şi “Ordine
publică şi siguranţă naţională” - program de formare continuă a cercetătorilor de elită –
„SmartSPODAS” -”, contract POSDRU/159/1.5/S/138822.
Ca parte componentă a sistemului naţional de învăţământ şi a Spaţiului European al
Învăţământului Superior, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” integrează, în mod armonios,
principiile procesului Bologna cu standardele NATO, în activităţile de învăţământ şi cercetare, oferind
studenţilor şi cursanţilor o arie largă de programe de studii, în majoritatea lor fiind programe de
master, de doctorat şi postuniversitare, având în vedere că universitatea produce competenţe la cel mai
înalt nivel pentru structurile cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale.
În anul 2012, la iniţiativa senatului universitar a fost înfiinţată o nouă facultate care a
preluat programele de studii specifice domeniului informaţii şi securitate naţională organizate
anterior în mai multe departamente separate.
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” are în compunere Facultatea de comandă şi stat
major, Facultatea de securitate şi apărare, Şcoala doctorală, Departamentul regional de studii pentru
managementul resurselor de apărare din Braşov, Colegiul naţional de apărare, Centrul de formare şi
dezvoltare profesională continuă în domeniul securităţii naţionale, Centrul de instruire prin simulare şi
Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în armată. De asemenea,
în compunerea universităţii se regăsesc: Biblioteca universitară, Editura universităţii, structuri de
cercetare şi administrative. Organigrama universităţii este prezentată în Anexa nr. 1.
Învăţământul din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” este strâns legat de cerinţele
pieţei forţei de muncă. Marea majoritate a absolvenţilor programelor de studii oferite de universitate
sunt angajaţi în diferite structuri ale Ministerului Apărării Naţionale sau în instituţii care au
responsabilităţi şi atribuţii pe linia ordinii publice şi siguranţei naţionale.
Programele de studii se iniţiază şi se desfăşoară, de regulă, la solicitarea beneficiarilor, iar
cifrele de şcolarizare sunt în strânsă legătură cu nevoile acestora de angajare, stabilite în urma
prognozelor pe durată medie şi lungă, în strânsă colaborare cu universitatea, în funcţie de evoluţiile
concepţiilor de organizare şi reorganizare a armatei, de dinamica efectivelor şi, implicit, a
necesarului de cadre cu funcţii de conducere, precum şi pentru respectarea angajamentelor
internaţionale asumate de România pe plan militar.
Programele de studii universitare de licenţă şi masterat oferite de Universitatea Naţională de Apărare „Carol
I” sunt cele menţionate în Hotărârea Guvernului nr. 580/09.07.2014.

Programe de doctorat în domeniile:
- Ştiinţe militare (Decretul Consiliului de Stat nr. 1037/1968, devenit Legea nr. 50/1968;
Decretul nr. 233/1978; H.G. 550 din 17.05.1990; H.G. nr. 1027 din 28.08 2003; Ordinul ministrului
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educaţiei şi cercetării nr. 4843 din 01.08.2006, Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5037 din
13.09.2013, nr. crt. 53 din anexă);
- Informaţii şi securitate naţională (Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4843 din
01.08.2006, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, nr. 1436 din 02.07.2007, Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 5037 din 13.09.2013, nr. crt. 51 din anexă).
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” are ca preocupare constantă integrarea, într-o
măsură coerentă şi consistentă, a învăţământului cu cercetarea ştiinţifică, în conformitate cu
misiunea asumată.
În Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, cercetarea ştiinţifică vizează domeniile
apărării şi securităţii naţionale şi cuprinde un ansamblu de activităţi circumscrise binomului
învăţământ-cercetare (cercetarea universitară), având caracteristici distincte, dar complementare
procesului de învăţământ, precum şi activităţi referitoare la problematicile de interes ale factorilor
de decizie politico-militară, ale structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, precum şi
ale categoriilor de forţe ale armatei (cercetarea instituţională/departamentală).
Activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
cuprinde cercetarea fundamentală, desfăşurată în scopul dobândirii de cunoştinţe noi cu privire la
fenomene şi procese, ori în vederea formulării şi verificării de ipoteze, modele conceptuale şi teorii,
în domeniile apărării şi securităţii, precum şi cercetarea aplicativă, desfăşurată în scopul
perfecţionării procesului de învăţământ, de pregătire a comandamentelor şi de instruire a trupelor.
Cercetarea ştiinţifică constituie, alături de competenţa didactică, criteriul fundamental de
evaluare a performanţei şi unul dintre criteriile de apreciere a valorii profesionale a corpului profesoral.
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” organizează programe de studii universitare
de licenţă, de master şi de doctorat, precum şi studii postuniversitare.

1.2. Baza legală de organizare şi funcţionare
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” funcţionează, ca instituţie de învăţământ
superior militar, pe baza următoarelor reglementări juridice:
a) Înaltul Decret Regal nr. 2073 din 08.08.1889, privind înfiinţarea Şcolii Superioare de
Război (Anexa nr. 2);
b) Decretul nr. 371 din 14.09.1949, al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, pentru
înfiinţarea şi organizarea Academiilor Militare (Anexa nr. 3);
c) Decretul Consiliului de Stat privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor militare de
învăţământ pentru pregătirea ofiţerilor, nr. 1037 / 01.11.1968, devenit Legea nr. 50 / 1968 (Anexa
nr. 4);
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d) Hotărârea Guvernului României nr. 550 din 17.05.1990, privind reorganizarea
Academiei Militare şi înfiinţarea Academiei Tehnice Militare (Anexa nr. 5);
e) Hotărârea Guvernului României nr. 305 din 23.04.1991, privind schimbarea denumirii
Academiei Militare (Anexa nr. 6);
f) Hotărârea Guvernului României nr. 611 din 30.09.1992, privind organizarea şi
funcţionarea Academiei de Înalte Studii Militare (Anexa nr. 7);
g) Hotărârea Guvernului României nr. 1027 din 28.08.2003, privind schimbarea denumirii
Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Naţională de Apărare şi unele măsuri
referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia (Anexa nr. 8);
h) Hotărârea Guvernului României nr. 969 din 25.08.2005, pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 466/1999 privind înfiinţarea Centrului Regional pentru Managementul Resurselor de
Apărare pe lângă Academia Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene „Henri Coandă” din Braşov şi a
Hotărârii Guvernului nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii
Militare în Universitatea Naţională de Apărare şi unele măsuri referitoare la organizarea şi
funcţionarea acesteia. Conform acestei hotărâri, instituţia a primit denumirea Universitatea
Naţională de Apărare „Carol I” (Anexa nr. 9).

1.3. Capacitatea instituţională
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” dispune de capacitatea instituţională necesară
organizării şi desfăşurării, în bune condiţii, a studiilor universitare de licenţă, de masterat şi de
doctorat, precum şi a programelor postuniversitare, având create structurile administrative,
manageriale şi baza materială necesare, prin care se asigură unitatea de concepţie şi coerenţa
proiectării, desfăşurării, evaluării şi logisticii procesului educaţional.

1.3.1. Structurile instituţionale administrative şi manageriale
În planul organizării şi desfăşurării interne a actului managerial instituţional, universitatea
este structurată pe 3 sectoare distincte, cu atribuţii precise şi reguli clare referitoare la modul de
relaţionare între acestea, astfel:
a) sector de învăţământ şi asigurare tehnică a învăţământului, având ca subdiviziuni
funcţionale:
- compartimente de proiectare generală, coordonare, evidenţă şi perfecţionare a pregătirii
personalului, precum şi de asigurare tehnică, informatică şi electronică, a învăţământului, din care
fac parte Secţia management educaţional, Centrul de comunicaţii şi informatică, Secţia personal,
Secţia stat major, secretariat şi cooperare internaţională şi Serviciul financiar - contabil;
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- unităţi funcţionale de învăţământ, din care fac parte Facultatea de comandă şi stat
major, Facultatea de securitate şi apărare, Şcoala doctorală, Departamentul regional de studii pentru
managementul resurselor de apărare din Braşov, Colegiul naţional de apărare, Centrul de formare şi
dezvoltare profesională continuă în domeniul securităţii naţionale, Centrul de instruire prin simulare
şi Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în armată.;
b) sector de cercetare ştiinţifică, producţie şi difuzare bibliografică, din care fac parte
Centrul de studii strategice de apărare şi securitate, Biblioteca universitară şi Editura universităţii;
c) sector de logistică a procesului educaţional şi generală, cu serviciile şi formaţiunile
corespunzătoare.
Această modalitate de abordare a problemelor legate de structura universităţii şi-a dovedit
funcţionalitatea şi a asigurat instituţiei o bună capacitate de conducere, organizare, coordonare şi
desfăşurare a tuturor activităţilor.

1.3.2. Baza materială
Baza materială a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” asigură desfăşurarea, în
condiţii normale, conform standardelor universitare, a tuturor programelor de studii oferite, a
cercetării ştiinţifice, a cazării, a activităţilor sociale, culturale şi sportive.
Patrimoniul dat în folosinţa universităţii şi dotarea acestuia sunt în concordanţă cu volumul
şi specificul programelor de studii şi de cercetare, cu numărul de studenţi, personal didactic, auxiliar
şi administrativ care îşi desfăşoară activitatea în instituţie.
Pentru fiecare program de studiu, în funcţie de forma de desfăşurare a acestuia, sunt
asigurate spaţiile de învăţământ (săli de curs, săli de seminar, laboratoare) necesare desfăşurării
activităţilor didactice, în concordanţă cu standardele prevăzute pentru fiecare categorie de programe în
parte.
Spaţiile de învăţământ ale universităţii sunt dispuse în clădiri care fac parte din patrimoniul
Ministerului Apărării Naţionale şi sunt destinate comunităţii universitare proprii, precum
Colegiului Naţional de Apărare şi Centrului de Instruire prin Simulare.
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” dispune de:
- 97 de săli de clasă, în suprafaţă totală de 4900 m2, cu un număr total de 890 de locuri;
- 1 aulă, cu o suprafaţă de 397 m2 şi 350 de locuri;
- 6 amfiteatre, în suprafaţă totală de 576 m2 şi 440 de locuri;
- 9 laboratoare de specialitate, cu o suprafaţă totală de 815 m2 şi 210 locuri;
- sala senatului, în suprafaţă de 190 m2, cu 60 de locuri;
- clubul studenţesc NATO, în suprafaţă de 60 m2, 10 locuri;
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- spaţiile Departamentului pentru Învăţământ Distribuit Avansat la Distanţă, 2 încăperi, în
suprafaţă totală de 120 m2, cu 12 posturi de lucru;
- 6 centre de cercetare, în suprafaţă totală de 330 m2, cu 48 de locuri;
- 1 Centru de Instruire prin Simulare cu o suprafaţă totală de 1700 m2;
- 1 bibliotecă, cu 6 spaţii în suprafaţă totală de 1290 m2, amenajate pentru fondul de carte
şi 3 săli de lectură, cu suprafaţă de 125 m2 şi 60 de locuri.
Spaţiile de cazare sunt asigurate în două cămine, unul situat în incinta universităţii şi unul
situat în Şos. Panduri nr. 60, care au împreună o capacitate maximă de 490 locuri. Camerele în care
locuiesc studenţii şi cursanţii asigură condiţii corespunzătoare de odihnă şi studiu.
Spaţiile cantinei-restaurant asigură hrănirea efectivelor, respectând normele igienicosanitare specifice. Acestea sunt modernizate şi cuprind: o sală de mese, cu o capacitate de 150 de
locuri, în sistem de autoservire, o sală de mese pentru protocol, cu o capacitate de 30 de locuri, un
salon de protocol, cu capacitatea de 8 locuri, un laborator de cofetărie.
Clubul universităţii funcţionează într-o sală amenajată modern, care cuprinde: o zonă de
jocuri (bridge, rummy, şah), o zonă cu două mese de biliard, o sală restaurant, cu 72 de locuri, o
sală de dineuri, cu 32 de locuri, un bar-bufet.
Baza sportivă este alcătuită din 3 terenuri de sport în suprafaţă totală de 1024 m2 , o sală de
sport cu suprafaţa de 240 m2 şi 3 săli de aparate (o sală de forţă, o sală cardio şi o sală de
gimnastică) a căror suprafaţă însumează 97 m2. Baza sportivă permite pregătirea concomitentă a 80
de studenţi în perioada primăvară-toamnă şi a 60 de studenţi în perioada de iarnă, asigurând
îndeplinirea standardelor legale de pregătire a fizică atât a studenţilor, cât şi a personalului
universităţii, prin folosirea intensivă a spaţiilor acesteia.
Asistenţa medicală a întregului personal este asigurată prin cabinetul medical propriu, care
are în compunere: 3 cabinete de medicină generală, un cabinet stomatologic, cu laborator de tehnică
dentară, un cabinet radiologic, un cabinet fizioterapie, un cabinet pentru tratamente, un cabinet
oftalmologie, un punct farmaceutic, un punct de recoltare şi analize medicale.
Modernizarea spaţiilor de învăţământ, cercetare şi cazare, precum şi a celor destinate
activităţilor sociale, culturale şi sportive se realizează într-un ritm direct proporţional cu ritmul de
finanţare a proiectelor. Universitatea dispune de planuri de dezvoltare şi planuri de investiţii
realiste, dependente de veniturile previzionate, având ca obiectiv completarea şi modernizarea
dotării spaţiilor pentru învăţământ - cercetare (aulă, amfiteatre, laboratoare, săli de specialitate, săli
de clasă) şi a sistemului informatic al universităţii.
Amfiteatrele şi sălile de clasă dispun de dotarea necesară, care facilitează actul didactic şi
permite creşterea receptivităţii studenţilor.
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Numărul de locuri din sălile de curs, seminar şi laborator sunt corelate cu formaţiile de
studiu (serii, grupe, subgrupe), pentru fiecare program de studii universitare aflat în derulare.
Laboratoarele universităţii permit desfăşurarea în condiţii foarte bune a lucrărilor aplicative
la disciplinele de specialitate din planurile de învăţământ. Fiecare laborator este dotat cu tehnică de
calcul şi alte mijloace tehnice de funcţionare, în raport cu destinaţia pe care o are.
Fiecare amfiteatru este dotat cu calculator conectat la reţeaua INTRANET, video-proiector,
tablă interactivă sau ecran de proiecţie precum şi alte echipamente de prelucrare a imaginii şi
sunetului necesare desfăşurării actului didactic.

1.3.3. Resurse umane (personal didactic)
Resursele umane ale Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” sunt alcătuite din
personal didactic, personal de cercetare, personal didactic auxiliar, personal de cercetare auxiliar şi
personal administrativ.
Gradul de încadrare cu personal didactic este de 70% (116 funcţii încadrate cu personal
militar şi civil contractual), situaţia lor pe grade didactice fiind următoarea: 21 profesori
universitari, 36 de conferenţiari universitari, 24 de lectori universitari, 11 de asistenţi universitari, 3
instructori avansati, 10 instructori superiori, un instructor principal, un instructor, 9 profesori
didactic non-universitar.
Încadrarea cu personal didactic a fost deficitară datorită restricţiilor legislative din ultimii
ani privind încadrarea cu personal militar sau civil a posturilor vacante, inclusiv didactice.
În aceste condiţii de încadrare, personalul didactic şi de cercetare a reuşit, cu eforturi
deosebite, să îndeplinească activităţile planificate.
Toate cadrele didactice universitare titulare deţin titlul ştiinţific de doctor în domeniul
disciplinelor de predare.

1.3.4. Activitatea de cercetare ştiinţifică
În Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” activitatea academică se întemeiază pe
principiul integrării învăţământului cu cercetarea ştiinţifică, potrivit cerinţelor Ministerului Apărării
Naţionale şi ale altor beneficiari, rezultate din aplicarea standardelor NATO, exigenţele
învăţământului superior european şi păstrarea tradiţiilor învăţământului superior militar românesc.
Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară pe baza normelor legale existente la nivel naţional şi a
celor elaborate pentru aplicarea lor în Ministerul Apărării Naţionale, precum şi a planului aprobat
de senatul universitar.
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Din punct de vedere organizatoric, activitatea de cercetare ştiinţifică în Universitatea
Naţională de Apărare „Carol I” se desfăşoară în cadrul Centrului de Studii Strategice de Apărare şi
Securitate şi în 3 centre de cercetare ale cadrelor didactice.
Coordonarea unitară a activităţii de cercetare ştiinţifică se realizează prin:
- planul de cercetare ştiinţifică al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”;
- planurile de cercetare ştiinţifică ale centrelor de cercetare ştiinţifică;
- planurile de cercetare ştiinţifică ale departamentelor;
- documente de evidenţă.
Planul de cercetare ştiinţifică al universităţii acoperă domeniile tuturor programelor de
studii universitare,

incluzând şi temele tezelor de doctorat şi ale referatelor ştiinţifice din

programele de cercetare din cadrul studiilor universitare de doctorat, precum şi tematica lucrărilor
de cercetare ştiinţifică ale cursanţilor şi studenţilor din universitate.
În activitatea de cercetare ştiinţifică sunt cooptaţi cercetători, cadre didactice universitare,
studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cursanţi, precum şi cercetători de la alte instituţii de învăţământ
şi cercetare din ţară şi străinătate.
Universitatea pune la dispoziţie, în folosul desfăşurării cercetării ştiinţifice, întreaga bază
materială şi de informare existentă pentru satisfacerea solicitărilor în această direcţie.
Universitatea desfăşoară cercetare ştiinţifică în cadrul unor proiecte obţinute prin
competiţie, prin participarea personalului propriu la manifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate,
precum şi a unor invitaţi la manifestările ştiinţifice organizate de universitate.
Universitatea are acorduri de colaborare cu 21 de instituţii din ţară şi cu 13 instituţii din
străinătate, convenindu-se asupra reciprocităţii în organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare
Rezultatele cercetării ştiinţifice au fost publicate preponderent în periodicele editate de
universitate:
- Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” – Studii de nivel tactic şi operativ;
Apariţie trimestrială. Indexată: CEEOL şi EBSCO. Începând cu anul 2012, conform recunoaşterii şi
hotărârii Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
(CNATDCU), Buletinul universităţii este revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut în domeniul
ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.
- Revista „Impact Strategic”, editată în 4 numere, fiecare în limba română şi în limba
engleză; Studii de securitate, apărare naţională şi strategie; Este indexată în bazele de date
internaţionale CEEOL, INDEX COPERNICUS, EBSCO, PROQUEST.
- Revista JOURNAL OF DEFENSE RESOURCES MANAGEMENT (JoDRM), Studii în
domeniul managementului resurselor de apărare, apare bianual, fiind indexată INDEX
COPERNICUS, ULRICH’S GLOBAL SERIALS DIRECTORY, DIRECTORY OF OPEN
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ACCESS JOURNALS, EBSCO, PROQUEST, OPEN ACCESS ENGLISH LANGUAGE
JOURNALS PORTAL, WORLDCAT, KARLSRUHE VIRTUAL CATALOG.

1.3.5. Activitatea financiară
Activitatea financiară a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” se realizează prin
Serviciul financiar-contabil, sub conducerea rectorului, în calitate de ordonator terţiar de credite,
conform Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.P. 18/13.01.2014 şi Ordinului ministrului
educaţiei naţionale nr. 289 din 18.06.2014, prin care este confirmat ca rector al universităţii. Serviciul
financiar-contabil este încadrat cu personal calificat, iar contabilul şef are studii economice superioare.
Universitatea este finanţată din bugetul Ministerului Apărării Naţionale şi dispune de buget
propriu de venituri şi cheltuieli, cod fiscal şi cont la bancă, are organizată contabilitate proprie,
întocmeşte bilanţ contabil, cont de execuţie bugetară şi raport de gestiune propriu din care rezultă că
cheltuielile efectuate sunt în concordanţă cu legislaţia în vigoare, veniturile încasate şi destinaţia lor,
precum şi caracterul non-profit al instituţiei.
Taxele şcolare sunt calculate în concordanţă cu costurile medii de şcolarizare din
învăţământul public, iar informaţiile sunt făcute publice pe site-ul universităţii. De asemenea,
studenţii sunt informaţi periodic asupra modului de utilizare a taxelor.
Fondul de salarii nu depăşeşte 65% din bugetul alocat universităţii.
Auditarea activităţii financiar-contabile se efectuează periodic de Curtea de Conturi, ale
cărei concluzii au evidenţiat, de fiecare dată, eficienţa şi legalitatea activităţii desfăşurate pe această
linie. Concluziile auditării sunt analizate în senatul universitar.

1.4. Eficacitatea educaţională
Eficacitatea educaţională constituie reperul principal al activităţilor desfăşurate în
instituţie, care dă sens eforturilor depuse pentru generarea competenţelor stabilite la fiecare program
de studii.
Senatul universitar şi consiliul de administraţie analizează periodic elementele care
influenţează eficacitatea educaţională şi stabileşte măsuri de creştere a acesteia, atât prin adoptarea
politicilor universitare, strategiilor şi tacticilor manageriale adecvate, cât şi prin aplicarea
procedurilor menite să asigure un învăţământ eficace în universitate.

1.4.1. Programele de studii
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” organizează 7 programe de studii universitare
de licenţă în domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, 13 programe de studii
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universitare de master şi 2 programe de studii universitare de doctorat în domeniile ştiinţe militare
şi informaţii şi securitate naţională.
Dintre programele de licenţă, 3 sunt acreditate şi 4 sunt autorizate să funcţioneze
provizoriu. Dintre programele acreditate, 3 au fost supuse evaluării periodice a calităţii.

1.4.2. Accesibilitatea resurselor destinate învăţării
Universitatea asigură resursele destinate învăţării şi condiţii de acces liber la aceste resurse,
cu respectarea reglementărilor privind accesul la informaţii, având în vedere specificul militar al
instituţiei.
Resursele de învăţare permit o bună pregătire a studenţilor, sub aspectul volumului şi al
gradului de diversificare, constituind o baza consistentă de studiu, a cărei componenţă depăşeşte
nivelul cerut prin fişele disciplinelor, în folosul studenţilor care doresc să realizeze performanţe atât
în ce priveşte însuşirea cunoştinţelor, cât şi în cercetarea ştiinţifică.
Biblioteca universitară satisface cerinţele actuale ale învăţământului şi cercetării ştiinţifice
universitare, adecvate fiecărui program de studii, atât prin fondul de carte de care dispune, precum
şi prin biblioteca virtuală. Biblioteca este organizată de aşa manieră încât să permită accesul rapid la
categoriile de informaţii căutate de studenţi.
Catalogul on-line al Bibliotecii universitare este postat şi pe Internet, alături de site-ul
bibliotecii, reprezentând un mijloc eficient de legătură pentru cei interesaţi.
Disponibilitatea resurselor de învăţare este demonstrată prin cele peste 100.000 tranzacţii
de împrumut individual (documente eliberate / consultate) pentru cei peste 1800 utilizatori activi, pe
parcursul unui an calendaristic, prin cele peste 3000 tranzacţii de referinţe / vizite virtuale la
resursele din reţea ale bibliotecii, precum şi prin onorarea, în timp util, a tuturor solicitărilor de
împrumut interbibliotecar, formulate de studenţi, cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici.
Universitatea pune, de asemenea, la dispoziţia studenţilor, 54 de soft-uri corespunzătoare
disciplinelor de studiu din planurile de învăţământ, cu licenţe de utilizare.
Fiecare student are acces liber la orice resursă de învăţare, conform obiectivelor şi
cerinţelor programului de studii pe care îl urmează.

1.4.3. Rezultatele învăţării
Rezultatele învăţării se reflectă în capacitatea absolvenţilor de a se integra rapid în mediul
profesional, demonstrând obţinerea, în învăţământ, a competenţelor şi aptitudinilor cerute de
beneficiar.
Programele de studii se iniţiază şi se desfăşoară, de regulă, la solicitarea beneficiarilor, iar
cifrele de şcolarizare sunt în strânsă legătură cu nevoile acestora de angajare, stabilite în urma
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prognozelor pe durată medie şi lungă, în strânsă colaborare cu universitatea, în funcţie de evoluţiile
concepţiilor de organizare şi reorganizare a armatei, de evoluţiile necesarului de efective şi,
implicit, a necesarului de cadre cu funcţii de conducere, precum şi pentru respectarea
angajamentelor internaţionale asumate de România, pe plan militar.
Învăţământul din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” este strâns legat de cerinţele
pieţei forţei de muncă. Absolvenţii programelor de studii oferite de universitate sunt angajaţi în
diferite structuri ale Ministerului Apărării Naţionale sau în instituţii care au responsabilităţi şi
atribuţii pe linia ordinii publice şi siguranţei naţionale. Toţi absolvenţii studiilor universitare de
licenţă sunt angajaţi pe piaţa muncii, imediat după absolvirea studiilor.
Peste 30% dintre absolvenţii ultimelor două promoţii ale studiilor universitare de licenţă
urmează programe de masterat în universitate sau la alte instituţii de învăţământ superior.
Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală
asigurată de universitate este receptat din chestionarele de evaluare a programelor de studii pe care
aceştia le completează după angajare, precum şi pe timpul desfăşurării studiilor, prin analiza
efectuată de conducerea universităţii a aprecierilor cu referire la calitatea corpului profesoral. De
asemenea în şedinţele senatului universitar şi ale consiliului facultăţii, studenţii au posibilitatea de
a-şi exprima eventuale propuneri de îmbunătăţire a metodelor şi procedurilor aplicate în instituţie
privind dezvoltarea profesională a acestora.
Orientarea în carieră este asigurată în special prin instituţia tutorelui. În cei cinci ani de
aplicare, tutoratul a căpătat consistenţă şi eficienţă. Studenţii apreciază favorabil importanţa
tutorelui în activitatea lor profesională, inclusiv sub aspectul orientării în carieră.

1.5. Managementul calităţii
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” este angajată în procesul de consolidare a
unei culturi a calităţii, atât la nivelul corpului profesoral cât şi la nivelul studenţilor, prin
promovarea celor mai adecvate politici şi proceduri asociate pentru asigurarea calităţii, precum şi a
standardelor propriilor programe de studiu şi de acordare a titlurilor ştiinţifice.
În accepţia Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, calitatea serviciilor educaţionale
exprimă nivelul rezultatului eforturilor managementului universitar, al corpului profesoral şi al
structurilor administrative de realizare a produsului final cu competenţe şi deprinderi recunoscute şi
apreciate de beneficiari.

1.5.1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Strategiile în domeniul asigurării calităţii serviciilor educaţionale se regăsesc în Planul
strategic al universităţii, elaborat în concordanţă cu politicile stabilite prin Codul de asigurare a
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calităţii, iar procedurile sunt stabilite prin planurile operaţionale anuale, precum şi prin
regulamentele şi metodologiile elaborate în acest scop, aprobate de senatul universitar.
Structurile şi politicile pentru asigurarea calităţii sunt prevăzute în sistemul conceput în
acest scop de conducerea universităţii. Organizarea şi funcţionalitatea acestuia sunt analizate
periodic de senatul universitar, iar acolo unde este necesar se stabilesc şi se aplică măsuri de
corectare.
În Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” există o comisie centrală şi comisii pe
programe de studii, care lucrează în mod integrat. Aceste comisii promovează în instituţie o cultură
a calităţii, în coordonatele căreia s-au înscris, în timp, din ce în ce mai mulţi profesori şi studenţi.
La nivel de instituţie, organizarea sistemului de asigurare a calităţii este realizată pe trei
componente: componenta structurală, componenta funcţională şi componenta de receptare a
rezultatelor activităţii sub aspectul nivelului de calitate a serviciilor educaţionale (feedback).
Politica universităţii de asigurare a calităţii procesului educaţional din instituţie vizează
concentrarea efortului tuturor resurselor umane (personal de conducere şi didactic, didactic auxiliar
şi administrativ) pentru dezvoltarea unei culturi a calităţii în planificarea, organizarea, desfăşurarea,
controlul şi îndrumarea, după caz, a tuturor activităţilor, la nivelul standardelor, standardelor de
referinţă şi indicatorilor de performanţă.
Pentru implementarea acestei politici, senatul universitar a stabilit strategii aplicabile în
domeniul relaţiei învăţământ-cercetare, în domeniul educaţional, în domeniul cercetării ştiinţifice, al
resurselor umane, precum şi în domenii conexe (logistic, financiar, relaţii de colaborare
interuniversitară şi cu societatea civilă).

1.5.2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a
programelor şi activităţilor desfăşurate
Procesul de aprobare, monitorizare şi evaluare periodică a programelor de studii se
desfăşoară în conformitate cu prevederile regulamentului elaborat în acest scop şi aprobat de senatul
universitar. Diplomele se acordă în conformitate cu nivelul ciclului de studii, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
Decizia de iniţiere a unui program de studii are în vedere asigurarea unei calificări
universitare solicitată pe piaţa muncii. Documentaţia specifică asigură o bună corelare între
obiectivele programului, obiectivele disciplinelor şi sarcinile de cercetare ştiinţifică. Procedurile de
aprobare a programelor de studii respectă legislaţia în vigoare.
Programele de studii sunt monitorizate şi evaluate, intern şi extern. Monitorizarea şi
evaluarea internă se realizează de către structurile instituţionale ale universităţii şi organismele
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constituite în universitate, în scopul asigurării calităţii procesului educaţional, iar monitorizarea şi
evaluarea externă se realizează de către structurile abilitate potrivit legii.
Structurile instituţionale din sistemul de monitorizare şi evaluare internă a programelor de
studii, care au atribuţii în acest domeniu sunt facultatea şi departamentul responsabil de program,
respectiv şcoala doctorală.
Organismele constituite în universitate, cu atribuţii în monitorizarea şi evaluarea
programelor de studii sunt Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi comisiile organizate la
nivelul facultăţii şi al fiecărui program de studii, precum şi Comisia de audit intern.
Din sistemul de monitorizare şi evaluare internă a programelor de studii fac parte şi
studenţii, absolvenţii diferitelor programe de studii din instituţie, precum şi principalii beneficiari,
angajatori ai absolvenţilor. Atribuţiile funcţionale ale tuturor componentelor sistemului de
monitorizare internă a programelor de studii din universitate sunt detaliate, după caz, în
regulamentele sau metodologiile aprobate de Senatul universitar.
În universitate, programele de studii sunt monitorizate permanent şi, pe baza informaţiilor
şi datelor obţinute, acestea sunt evaluate periodic, cel puţin anual, din punct de vedere al respectării
standardelor academice şi al încadrării în cerinţele principalului beneficiar, formulate în „Modelul
absolventului”.
Monitorizarea şi evaluarea programelor de studii se realizează şi de către Comisia de audit
intern. Concluziile şi propunerile Comisiei de audit intern sunt incluse în raportul de audit
academic, elaborat anual, până la sfârşitul lunii august şi pus la dispoziţia Comisiei pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii, care analizează şi prezintă senatului universitar propuneri de îmbunătăţire şi
eficientizare a programelor de studii.
Senatul universitar analizează propunerile primite şi adoptă hotărârile corespunzătoare.
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” acordă diplome de licenţă, diplome de master
şi diplome de doctor, în raport cu specificul şi nivelul programelor de studii absolvite, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare. Diplomele acordate sunt în concordanţă calificările
obţinute în cadrul specializărilor absolvite, pentru programele de studii universitare de licenţă şi de
masterat, respectiv cu domeniile de studii pentru studiile universitare de doctorat.
Instituţia acordă, de asemenea, certificate de atestare a competenţelor profesionale pentru
absolvenţii programelor postuniversitare şi certificate de absolvire pentru programele de studii din
cadrul educaţiei permanente.

1.5.3. Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
În Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” sunt stabilite proceduri obiective şi
transparente de evaluare a rezultatelor învăţării, în scopul exercitării unui sistem de măsurare şi
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apreciere care să atenueze aspectul subiectiv în procesul de notare. Acest sistem permite, pe de o
parte, cunoaşterea nivelului real de receptare a cunoştinţelor de către studenţi, iar pe de altă parte,
oferă indicii asupra eficienţei metodelor de predare şi seminarizare adoptate de personalul didactic.
Pe baza concluziilor desprinse din analizele periodice referitoare la calitatea procesului
educaţional, senatul universitar a decis că este necesar să se efectueze şi aprecieri asupra ritmului de
dobândire, pe parcursul studiilor, a competenţelor stabilite a se obţine la finalizarea programelor de
studii.
Evaluarea studenţilor se efectuează conform procedurilor stabilite prin metodologia
elaborată în acest sens şi aprobată de senatul universitar. Elemente de detaliu privind aceste
proceduri se regăsesc în fişele disciplinelor, conform specificului fiecăreia dintre acestea, selectate
de către titularii de discipline, astfel încât să asigure o evaluare obiectivă.
Rezultatele învăţării sunt exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini
care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea nivelului calificării academice. Evaluarea se desfăşoară
astfel încât aceasta să fie echitabilă, corectă şi transparentă.
Criteriile de admitere în examen, condiţiile de promovare a disciplinelor de studiu, modul
de calcul al mediei de examen şi informaţiile privitoare la reexaminare sunt aduse la cunoştinţa
studenţilor la începutul cursului.
Evaluarea cunoştinţelor se face în prezenţa cadrului didactic titular de curs şi cadrului
didactic care a condus seminariile, dezbaterile şi şedinţele practice.

1.5.4. Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
Procesul de evaluare a calităţii corpului profesoral cuprinde: evaluarea de către
management, evaluarea colegială, evaluarea de către studenţi şi autoevaluarea.
Calitatea personalului didactic este evaluată în conformitate cu procedurile stabilite prin
metodologia elaborată în acest scop şi aprobată de senatul universitar.
Pentru asigurarea unui nivel superior al calităţii educaţiei, la fiecare program de studii,
universitatea stabileşte un raport optim între numărul de cadre didactice şi numărul de studenţi,
luând în calcul resursa de personal didactic titular cu norma de bază în instituţie, specificul şi
nivelul fiecărui program, precum şi restricţiile impuse de standardele universitare cu privire la
categoriile de personal didactic abilitate să desfăşoare activităţi de predare-seminarizare pe cicluri
de studii.
La stabilirea acestui raport se are în vedere, de asemenea, ponderea şi gradul de
complexitate al componentei de cercetare ştiinţifică, prevăzută pentru fiecare program, în funcţie de
nivelul ciclului de studii universitare.
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La programele de studii aflate în derulare, raportul mediu dintre numărul de cadre didactice
şi numărul de studenţi este de 1/10. Acest raport corespunde exigenţelor universităţii în planul
asigurării unui nivel ridicat al calităţii educaţiei şi cercetării.
Evaluarea colegială se efectuează de către comisiile de evaluare, desemnate de
departamente şi are la bază datele direct cunoscute şi participarea la cursuri şi seminarii.
Procedura de evaluare a personalului didactic de către studenţi, utilă managementului,
constă în completarea, de către aceştia, a chestionarelor anonimizate, elaborate în acest scop şi
aprobate de senatul universitar. Completarea chestionarelor se efectuează întrunit, în prezenţa
membrilor Serviciului de asistenţă a comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii serviciilor
educaţionale. Chestionarele completate sunt analizate şi, pe baza datelor rezultate, se extrag
concluzii utile pentru aprecierea corectă a cadrelor didactice.
Fiecare cadru didactic are, de asemenea, posibilitatea să solicite studenţilor, ori de câte ori
consideră necesar, aprecieri asupra calităţii propriei activităţi didactice, prin completarea unor
chestionare individualizate al căror conţinut este stabilit de managementul universităţii. La aceste
chestionare are acces numai cadrul didactic solicitant al evaluării. Pe baza aprecierilor studenţilor,
cadrul didactic are posibilitatea să-şi identifice eventualele deficienţe în activitate, pe care să le
corecteze prin aplicarea unor metode de lucru mai eficiente.
Evaluarea de către management se efectuează în ordine ierarhică, începând cu directorul de
departament, continuând cu consiliul facultăţii şi terminând cu analiza rezultatelor în senatul
universitar.

1.5.5. Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
Pentru monitorizarea şi evaluarea periodică a nivelului de îndeplinire a standardelor de
calitate şi a gradului de înscriere în direcţiile stabilite

prin planul strategic, referitor la

managementul calităţii, universitatea are organizat un sistem de documentare care constă în
receptarea periodică a informaţiilor de la structurile componente şi includerea acestora într-un
document intitulat Catalogul bazei de date, care se actualizează cel puţin o dată pe semestru.
Sistemul de informaţii al universităţii permite constituirea unor baze de date la nivelul
fiecărei structuri, care se folosesc în procesul de monitorizare a calităţii educaţiei.

1.5.6. Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii,
actele de studii şi calificările oferite
Universitatea asigură transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele
de studii pe care le oferă, la actele de studii pe care le eliberează în funcţie de specificul şi nivelul
programelor de studii, precum şi cu privire la calificările oferite.
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Instituţia oferă informaţii de interes public în special pe site-ul universităţii, care este
structurat de aşa manieră încât să permită accesul rapid la informaţii al oricărei persoane interesate.
Toate datele postate pe site-ul universităţii sunt actualizate permanent, asigură un volum
complet şi corect al informaţiilor şi se constituie într-un mijloc util de documentare, atât pentru
persoanele sau organizaţiile din societatea civilă, interesate să cunoască aceste informaţii, cât şi
pentru potenţialii candidaţi la concursurile de admitere la programele de studii oferite de
universitate care, de altfel, reprezintă principala categorie de utilizatori căreia i se adresează acest
set de informaţii.

1.5.7. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei este asigurată prin concepţia
de constituire şi funcţionare a Sistemului de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale, care aplică,
la specificul universităţii, prevederile legale în vigoare.
Funcţionalitatea este asigurată prin ansamblul de competenţe, responsabilităţi şi acţiuni
stabilite pentru elementele constitutive ale sistemului, precum şi intercondiţionările, relaţiile pe
orizontală şi pe verticală dintre ele, prin care se asigură buna funcţionare, flexibilitate şi stabilitate
ale acestuia.
Comisia centrală de evaluare şi asigurare a calităţii serviciilor educaţionale coordonează
activităţile pe programe de studii, pe baza procedurilor descrise în sistemul de asigurare a calităţii,
aprobat de senatul universitar şi detaliate în metodologiile aferente.
Comisia centrală elaborează raportul anual de evaluare internă a calităţii, în care
formulează propuneri de îmbunătăţire a acesteia, pe care îl prezintă senatului universitar, spre
analiză, aprobare şi stabilirea de măsuri corective, acolo unde este cazul. După aprobare, raportul
comisiei se publică pe site-ul universităţii, iar la solicitare, se transmite Agenţiei Române de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

1.5.8. Asigurarea evaluării externe periodice a calităţii
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” respectă prevederile legale referitoare la
evaluarea externă a instituţiei şi programelor de studii şi se supune acestor evaluări în termenele
prevăzute de lege.
Comisia centrală de asigurare a calităţii educaţiei ţine evidenţa situaţiei evaluărilor externe
la nivel instituţional şi pe programe de studii, iar începând cu data intrării în vigoare a Legii
educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, s-a instituit şi ţinerea evidenţei evaluărilor externe pe domenii de
studii.
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Rapoartele de autoevaluare se elaborează la timp şi sunt promovate la ARACIS cu
respectarea strictă a reglementărilor în vigoare.
În universitate se desfăşoară numai acele programe de studii care au fost acreditate sau
autorizate provizoriu de ARACIS şi se află în perioada de valabilitate a acreditării sau autorizării
provizorii, respectiv a evaluării periodice a calităţii.

Partea a II-a
CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ DE A SUSŢINE ÎNVĂŢAREA ŞI CERCETAREA
ŞTIINŢIFICĂ ÎN CADRUL ŞCOLII DOCTORALE
Organizarea şi desfăşurarea studiilor doctorale au o tradiţie îndelungată în Universitatea
Naţională de Apărare „Carol I”, ele regăsindu-se în misiunea instituţiei încă din anul 1968, prin
Decretul Consiliului de Stat privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor militare de învăţământ
pentru pregătirea ofiţerilor, nr. 1037 / 01.11.1968, devenit Legea nr. 50 / 1968.
De-a lungul timpului instituţia a creat şi a consolidat condiţiile necesare pentru un
învăţământ doctoral performant, a cărui substanţă ştiinţifică s-a regăsit în dezvoltarea orizontului de
cunoaştere în domeniile ştiinţelor militare şi securităţii naţionale, precum şi în modernizarea
armatei.
Pentru conducerea doctoranzilor au fost selecţionaţi profesori universitari cu cea mai largă
recunoaştere ştiinţifică în domeniu.
Baza materială destinată învăţământului doctoral a permis o bună documentare a
doctoranzilor în sprijinul construirii unor eşafodaje ştiinţifice de substanţă, iar spaţiile puse la
dispoziţie de către instituţie au asigurat condiţii optime de studiu.
În anul 1995 universitatea a fost acreditată ca Instituţie Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale Nr. 3128.
Domeniile de studii doctorale, în care universitatea a primit acreditare, până la intrarea în
vigoare a HG nr. 966 / 2011, au fost:
- Ştiinţe militare şi informaţii (Decretul Consiliului de Stat nr. 1037/1968, devenit Legea
nr. 50/1968; Decretul nr. 233/1978; H.G. 550 din 17.05.1990; H.G. nr. 1027 din 28.08 2003;
Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4843 din 01.08.2006);
- Securitate Naţională (Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4843 din 01.08.2006,
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, nr. 1436 din 02.07.2007).
Aceste domenii se menţin pentru studenţii-doctoranzi care au fost admişi la doctorat în
condiţiile actelor normative enunţate.
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De la momentul intrării în vigoare a HG nr. 966 / 2011, prin care s-a stabilit noul
nomenclator al domeniilor şi specializărilor universitare, domeniile în care universitatea desfăşoară
doctorate sunt: ştiinţe militare şi informaţii şi securitate naţională. În aceste domenii se desfăşoară
studiile doctorale începând cu doctoranzii admişi în sesiunea 2011.
Până la intrarea în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, învăţământul doctoral a
fost organizat sub conducerea directă a rectorului universităţii, în coordonarea prorectorului pentru
cercetarea ştiinţifică, iar doctoranzii au fost arondaţi pe catedre, în funcţie de specificul temelor
tezelor de doctorat.
Pentru punerea în aplicare a Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, universitatea a înfiinţat,
la conducerea IOSUD, Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), iar această
structură de conducere a IOSUD a înfiinţat Şcoala doctorală.
În cadrul şcolii doctorale au fost preluaţi conducătorii de doctorat şi doctoranzii care
desfăşurau studii doctorale în cadrul catedrelor de profil, la forma de învăţământ fără frecvenţă,
urmând ca aceştia să-şi efectueze studiile în continuare până la finalizarea programelor de cercetare
şi susţinerea tezelor de doctorat, după care această formă de învăţământ doctoral va intra în
lichidare.
Începând cu anul universitar 2011-2012, în cadrul şcolii sunt înmatriculaţi studenţidoctoranzi la forma de învăţământ cu frecvenţă, iar din anul 2014 şi la învăţământ cu frecvenţă
redusă.

2.1. Unităţi disponibile în biblioteca instituţiei
Universitatea dispune de o bibliotecă al cărei fond de documentare satisface cerinţele
actuale ale învăţământului doctoral.
Biblioteca virtuală conţine un număr suficient de titluri aflat în continuă creştere, prin care
facilitează accesul studenţilor-doctoranzi la studiu şi documentare prin tehnici moderne.
O componentă importantă a fondului de documentare îl constituie sintezele de „lecţii
învăţate”, ca suport pentru diferitele analize şi studii de caz pe care studenţii-doctoranzi au
posibilitatea să le facă folosindu-se, printre altele, şi de aceste materiale în care sunt prezentate
aspecte concrete ale desfăşurării misiunilor din teatrele de operaţii.

2.2. Unităţi disponibile în biblioteca instituţiei a căror vechime este mai mică de 5 ani
de zile
Universitatea este preocupată de asigurarea unui fond de documentare actualizat, în acord
cu ritmul acumulărilor de cunoştinţe noi în diferitele arii de preocupare ştiinţifică ale domeniilor
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ştiinţelor militare, informaţiilor şi securităţii naţionale, care să fie accesate în mod facil de studenţiidoctoranzi.
În acest sens, au fost achiziţionate noi unităţi de bibliotecă (cărţi, reviste, materiale audiovideo, planuri, schiţe etc.) având autori din rândul personalului didactic şi de cercetare al
universităţii dar şi din ţară sau străinătate.
Biblioteca universitară satisface cerinţele actuale ale învăţământului şi cercetării ştiinţifice
din universitate. Biblioteca universitară deţine în patrimoniu 508.587 documente, din care:
- fond de carte: 56.716 titluri, cu un număr de 156.012 volume, dintre care 7.956 titluri în
limbi străine de circulaţie internaţională, cu un număr de 23.586 volume; fondul de carte existent
acoperă disciplinele de pregătire ştiinţifică fundamentală (26.447 de titluri, cu 54.990 de volume,
dintre care 4.695 de titluri, cu 6.549 de volume în limbi străine), disciplinele de specialitate (27.697
de titluri, cu 79.219 volume, dintre care 1.242 de titluri, cu 3.164 volume, în limbi străine) şi
disciplinele de pregătire managerială şi de cultură generală (2.572 de titluri, cu 21.803 volume,
dintre care 2.019 titluri, cu 13.873 de volume în limbi străine);
- abonamente: 173 de abonamente la publicaţii şi periodice, dintre care 78 româneşti şi 95
străine, corespunzător sarcinilor info-documentare necesare utilizatorilor bibliotecii.
- alte facilităţi: documente audiovizuale/digitale – 2.144 exemplare; 350.431 documente
cartografice; acces liber la raft la Sala de lectură şi fondul enciclopedic, la peste 30 de domenii;
biblioteca are constituite peste 140 dosare/mape documentare, pe domenii de interes ale studenţilor,
cursanţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor ştiinţifici; peste 70 sinteze de „lecţii învăţate”; 4 baze
de date; 18 cataloage adrese/resurse Web; 17 posturi INTERNET/INTRANET; catalogul on-line al
bibliotecii pe Internet cu peste 95.000 de înregistrări catalografice.
Biblioteca dispune de o sală de lectură cu acces liber la raft „General Ştefan Guşă”, cu 24
locuri şi 5 puncte de studiu cu 16 locuri.
Biblioteca este angajată în susţinerea info-documentară a proiectelor derulate în
universitate şi colaborează cu Asociaţia Bibliotecarilor din România, Biblioteca Centrală
Universitară, Biblioteca Militară Naţională, pentru problemele specifice de activitate.

2.3. Dotarea laboratoarelor pentru predare şi cercetare
Universitatea dispune de 9 laboratoare care permit desfăşurarea în condiţii foarte bune a
activităţilor de predare şi cercetare din cadrul învăţământului doctoral.
Laboratoarele sunt dotate cu mijloace de tehnică informatică în volum corespunzător şi de
generaţii care permit efectuarea de studii şi elaborarea de lucrări cu grad de complexitate ridicat.
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2.4. Salarizarea personalului didactic
Salarizarea personalului didactic se realizează cu respectarea strictă a prevederilor legale în
materie. În condiţiile restricţiilor bugetare actuale, universitatea este preocupată de identificarea
unor soluţii pentru a asigura o salarizare pe cât posibil satisfăcătoare a personalului didactic, în
măsură să menţină şi interesul material pentru activitatea didactică şi de cercetare, în paralel cu
pasiunea pentru profesie, care constituie de fapt principalul element generator de stabilitate a
personalului didactic în instituţie..

2.5. Birouri pentru personalul de predare şi de cercetare ştiinţifică
Personalul de predare şi cercetare ştiinţifică dispune de birouri bine utilate, având condiţii
optime de studiu, documentare şi elaborare a lucrărilor specifice domeniului de expertiză.
De regulă într-un birou îşi desfăşoară activitatea 1-2 cadre didactice sau de cercetare.
Pentru personalul didactic şi de cercetare ştiinţifică, universitatea a alocat 48 de birouri, în
care îşi desfăşoară activitatea inclusiv conducătorii de doctorat, membri ai şcolii doctorale.

2.6. Numărul calculatoarelor aflate în mod regulat la dispoziţia studenţilordoctoranzi
Sălile de clasă puse la dispoziţia studenţilor – doctoranzi dispun de 20 calculatoare, iar
laboratoarele sunt de asemenea dotate cu calculatoare pe care studenţii – doctoranzi le pot folosi
fără restricţie.

2.7. Numărul de persoane angajate pentru a oferi servicii de secretariat
Pentru serviciile de secretariat la şcoala doctorală, universitatea a destinat trei persoane, cu
experienţă în acest tip de activităţi, care au funcţionat anterior înfiinţării şcolii doctorale, cu aceleaşi
sarcini, în cadrul Biroului programe comunitare, cercetare ştiinţifică şi doctorat.
În momentul de faţă şcoala doctorală are în structură un birou învăţământ, administrativ şi
secretariat încadrat cu cinci persoane.

2.8. Suma cheltuită din venituri proprii pentru mobilitatea personalului ştiinţific şi de
cercetare
Până în prezent nu s-au folosit resurse financiare pentru mobilitatea personalului ştiinţific
şi de cercetare. Acest aspect al activităţii devine obiectiv pentru conducerea şcolii doctorale.
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Partea a III-a
ŞCOALA DOCTORALĂ

Deşi învăţământul doctoral în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” are o
tradiţie de peste 40 de ani, Şcoala doctorală este o structură nou înfiinţată.
Şcoala doctorală a preluat experienţa îndelungată, principiile etice ale cercetării,
exigenţele, valorile morale şi rezultatele cercetării acumulate în timp, astfel că, deşi nouă ca
structură, şcoala doctorală este veche şi consolidată ca experienţă.
Prin decizia conducerii IOSUD, din raţiuni de eficienţă, atât în planul financiar cât şi în cel
al resursei umane cu atribuţii pe linia serviciilor de secretariat, în condiţiile restricţiilor privind
angajările de personal în instituţiile bugetare, şcoala doctorală a preluat programele doctorale în
ambele în ambele domenii în care este acreditată IOSUD: ştiinţe militare şi informaţii şi securitate
naţională.
Şcoala doctorală este condusă de Consiliul şcolii doctorale al cărui preşedinte este
directorul şcolii doctorale.

3.1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare
Şcoala doctorală a fost înfiinţată la data de 05.09.2011, în baza prevederilor Legii educaţiei
naţionale nr. 1 / 2011, la propunerea rectorului, cu avizul senatului universitar, prin hotărârea
CSUD, conform art. 12, alin (5) din HG nr. 681 / 2011 şi funcţionează în cadrul IOSUD Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, preluând întregul învăţământ doctoral organizat de
aceasta până la data înfiinţării şcolii doctorale.
Numărul conducătorilor de doctorat, membri ai şcolii doctorale, este superior numărului
minim admis de normativele în vigoare, care permite funcţionarea unei şcoli doctorale.
Şcoala doctorală se subordonează Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat.
Cadrul general de organizare şi funcţionare a şcolii doctorale este stabilit prin
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat în cadrul
IOSUD – Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi prin Regulamentul şcolii doctorale.
Regulamentul şcolii doctorale a fost elaborat de către consiliul şcolii doctorale, prin
consultarea tuturor conducătorilor de doctorat membri ai şcolii, cu respectarea Regulamentului
instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat.
Regulamentul şcolii doctorale a fost avizat prin votul universal, direct, secret şi egal al majorităţii
absolute a conducătorilor de doctorat membri ai şcolii respective.
Regulamentul şcolii doctorale stabileşte criterii, proceduri şi standarde obligatorii vizând,
în principal, următoarele aspecte:
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a) acceptarea de noi membri conducători de doctorat, precum şi reglementări referitoare la
modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al şcolii
doctorale;
b) mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce priveşte oportunitatea, structura şi
conţinutul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate;
c) procedurile de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-doctorand
şi procedurile de mediere a conflictelor;
d) condiţiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt;
e) modalităţile de prevenire a fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului;
f) asigurarea accesului la resursele de cercetare;
g) obligaţiile de frecvenţă ale studenţilor-doctoranzi.
Regulamentul se aplică şi în cazul programelor de studii universitare de doctorat
desfăşurate în cotutelă, la care şcoala doctorală este parte.
Şcoala doctorală, cu sprijinul logistic al IOSUD, asigură publicarea pe INTERNET, la
adresa www.unap.ro, a tuturor informaţiilor necesare privind programele de studii universitare de
doctorat, vizând cu precădere următoarele categorii:
a) regulamentul şcolii doctorale;
b) informaţii privind posturile vacante pentru studenţi-doctoranzi;
c) informaţii privind posturile vacante pentru conducători de doctorat;
d) informaţii privind modul de organizare şi desfăşurare a programelor doctorale;
e) informaţii privind conţinutul programelor de studii universitare de doctorat;
f) informaţii privind modul de finanţare a studiilor, precum şi a costurilor suportate de
studentul-doctorand;
g) modelul contractului-cadru de studii doctorale;
h) informaţii privind conducătorii de doctorat şi studenţii-doctoranzi pe care îi
coordonează, care includ cel puţin lista publicaţiilor şi brevetelor acestora;
i) informaţii privind rezultatele şi performanţele profesionale ale conducătorilor de
doctorat;
j) informaţii privind tezele de doctorat, respectiv standarde de elaborare, proceduri şi
criterii de evaluare a acestora;
k) rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie susţinute public, precum şi data, ora şi
locaţia aferente susţinerilor publice, cu cel puţin 14 zile înaintea susţinerii acestora;
l) adresele la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate, publicate pe un site
administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
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3.2. Conţinutul procesului de învăţământ şi cercetare ştiinţifică
Fiecare program de studii doctorale din cele două domenii aflate în responsabilitatea şcolii
doctorale, cuprinde:
a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate;
b) un program individual de cercetare ştiinţifică.
Fiecare program de studii organizat de şcoala doctorală asigură formarea de competenţe
profesionale (de conţinut, cognitive şi de cercetare), în domeniul ştiinţe militare, respectiv în
domeniul informaţii şi securitate naţională, precum şi a unor competenţe transversale.
Competenţele profesionale specifice domeniului, asigurate de şcoala doctorală, se referă la:
a) cunoştinţe avansate în domeniu;
b) capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare;
c) stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată;
d) cunoştinţe privind managementul proiectelor de cercetare;
e) stăpânirea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare;
f) abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice;
g) abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională necesare
documentării şi elaborării de lucrări ştiinţifice;
h) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice.
Competenţele transversale, asigurate de şcoala doctorală, se referă la:
a) competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniu;
b) competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională;
c) utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării;
d) abilităţi de interrelaţionare şi de lucru în echipă;
e) cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare;
f) calităţi de conducere;
g) cunoştinţe privind managementul carierei, precum şi însuşirea de tehnici privind
căutarea unui loc de muncă şi de creare de locuri de muncă pentru alţii;
h) cunoştinţe privind managementul riscului, crizei şi al eşecului;
i) cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de proprietate
intelectuală.
Şcoala doctorală pune la dispoziţia studenţilor-doctoranzi un program de pregătire bazat pe
studii universitare avansate alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de
studiu, prin cursuri, seminare, laboratoare şi altele asemenea.
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este un instrument pentru
îmbogăţirea cunoştinţelor studentului-doctorand şi care îi serveşte acestuia pentru derularea în bune
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condiţii a programului de cercetare ştiinţifică şi pentru dobândirea de competenţe avansate specifice
ciclului de studii universitare de doctorat.
Şcoala doctorală asigură accesul liber şi neîngrădit la programul de pregătire avansată
tuturor studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolii doctorale, precum şi, la solicitare, din cadrul altor
şcoli doctorale, cu respectarea normelor privind accesul la informaţii clasificate, acolo unde este
cazul.
Conţinutul programului individual de cercetare ştiinţifică evidenţiază:
- tradiţia şi rezultatele şcolii doctorale;
- planul de cercetare al tezei de doctorat;
- obiectivele concrete şi realizabile ale cercetării din cadrul tezei de doctorat;
- planul de experimente aferent conţinutului teoretic, dacă este cazul;
- alte elemente considerate relevante.

3.3. Etica ştiinţifică, profesională şi universitară
Şcoala doctorală împreună cu conducătorul de doctorat informează studenţii-doctoranzi cu
privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi verifică respectarea acesteia, inclusiv:
a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat;
b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat.
Şcoala doctorală ia măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la normele eticii
ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform codului de etică şi deontologie profesională al
instituţiei.
În cazul unor eventuale fraude academice, al unor încălcări ale eticii universitare sau al
unor abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand
şi/sau conducătorul de doctorat răspund/răspunde în condiţiile legii.
Până la momentul autoevaluării nu s-au înregistrat aspecte de conduită care să facă
obiectul unor încălcării ale eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare.

3.4. Baza materială
Laboratoarele universităţii permit desfăşurarea în condiţii foarte bune a activităţilor de
predare şi cercetare din cadrul învăţământului doctoral.
Laboratorul de informatică asigură desfăşurarea activităţilor de învăţământ planificate care
presupun utilizarea tehnicii de calcul şi a terminalelor (perifericelor) aferente, inclusiv pe timpul
studiului individual al doctoranzilor.
Pentru o informare - documentare laboratorul este dotat cu 2 infochioşcuri cu conectare la
INTERNET. Laboratorul este structurat pe 3 săli cu destinaţii diferite, dotate cu calculatoare,
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videoproiectoare, simpondium, tablă electronică cu imprimare termică şi tablă interactivă. Staţiile de lucru
sunt conectate, în concordanţă cu cerinţele de instruire, la una din reţelele din Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I”, INTERNET, INTRANET UNAp sau INTRAMAN.
În laborator se găsesc echipamente periferice, care ajută la prelucrarea grafică şi întocmirea
lucrărilor de curs, proiectelor, etc.
Laboratorul e-Learning, cu 16 posturi de lucru, funcţionează ca centru pilot e-Learning în
cadrul Departamentului pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă şi permite desfăşurarea de
cursuri atât în mod sincron, cât şi în mod asincron la distanţă, prin site-ul Web http://adl.unap.ro..
De asemenea, în cadrul laboratorului există un videoproiector şi o tablă interactivă.
Laboratoarele de limbi străine au dotare specifică, necesară studierii şi însuşirii, în condiţii
foarte bune, a limbilor străine (engleză, franceză, germană, greacă, turcă, chineză, rusă, arabă).
Calculatoarele din dotarea laboratoarelor sunt configurate pentru fiecare limbă străină în parte. La
fiecare laborator există configurată o bibliotecă de CD-uri care stochează, în total, aproximativ 70
de CD-uri cu soft-uri şi enciclopedii necesare exerciţiilor de învăţare.
Laboratoarele sunt configurate pe o reţea Wireless, care permite accesul la reţeaua Internet,
în scop didactic, prin reţeaua universităţii, fiind dotată cu: 20 de calculatoare Dell echipate şi cu
placă Wireless de reţea, un server Atronic echipat şi cu placă de reţea Wireless, un Jukebox
(biblioteca de CD-uri), un Access Point, două imprimante Dell M 5200.
Fondul de carte al bibliotecii universitare, accesibil inclusiv studenţilor-doctoranzi,
cuprinde: 56.716 titluri, cu un număr de 156.012 volume, dintre care 7.956 titluri în limbi străine de
circulaţie internaţională, cu un număr de 23.586 volume; fondul de carte existent acoperă
disciplinele de pregătire ştiinţifică fundamentală (26.447 de titluri, cu 54.990 de volume, dintre care
4.695 de titluri, cu 6.549 de volume în limbi străine), disciplinele de specialitate (27.697 de titluri,
cu 79.219 volume, dintre care 1.242 de titluri, cu 3.164 volume, în limbi străine) şi disciplinele de
pregătire managerială şi de cultură generală (2.572 de titluri, cu 21.803 volume, dintre care 2.019
titluri, cu 13.873 de volume în limbi străine);
. - abonamente: 173 de abonamente la publicaţii şi periodice, dintre care 78 româneşti şi 95
străine, corespunzător sarcinilor info-documentare necesare utilizatorilor bibliotecii.
- alte facilităţi: documente audiovizuale/digitale – 2.144 exemplare; 350.431 documente
cartografice; acces liber la raft la Sala de lectură şi fondul enciclopedic, la peste 30 de domenii;
biblioteca are constituite peste 140 dosare/mape documentare, pe domenii de interes ale studenţilor,
cursanţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor ştiinţifici; peste 70 sinteze de „lecţii învăţate”; 4 baze
de date; 18 cataloage adrese/resurse Web; 17 posturi INTERNET/INTRANET; catalogul on-line al
bibliotecii pe Internet cu peste 95.000 de înregistrări catalografice.
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Biblioteca dispune de o sală de lectură cu acces liber la raft „General Ştefan Guşă”, cu 24
locuri şi 5 puncte de studiu cu 16 locuri.
Biblioteca este angajată în susţinerea info-documentară a proiectelor derulate în
universitate şi colaborează cu Asociaţia Bibliotecarilor din România, Biblioteca Centrală
Universitară, Biblioteca Militară Naţională, pentru problemele specifice de activitate.

3.5. Capacitatea şcolii doctorale de a susţine cercetarea şi învăţământul de doctorat
Folosind îndelungata experienţă a organizării şi desfăşurării studiilor doctorale în cadrul
IOSUD - Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, beneficiind de un corp profesoral de calitate
şi de sprijinul logistic important acordat de universitate, şcoala doctorală are capacitatea de a
susţine, în condiţii foarte bune, învăţământul de doctorat în domeniile date în competenţă.

3.5.1. Situaţia statistică a conducătorilor de doctorat, a studenţilor-doctoranzi, a
absolvenţilor şi a comisiilor de îndrumare
Situaţia statistică a conducătorilor de doctorat, a studenţilor-doctoranzi, a absolvenţilor şi a
comisiilor de îndrumare confirmă evaluările anterioare cu referire la dimensiunile, eforturile şi
performanţele înregistrate de învăţământul doctoral, preluate în prezent de şcoala doctorală. Datele
statistice aferente acestui grupaj sunt prezentate în Anexa nr. 10A, Anexa 10B, Anexa 10C.

3.5.2. Alocări destinate şcolii doctorale
Şcoala doctorală beneficiază de aparatura şi echipamentele asigurate de universitate pentru
desfăşurarea învăţământului şi cercetării, având acces neîngrădit la acestea. Principalele elemente
de asigurare materială cu aparatură şi echipamente folosite de şcoala doctorală se găsesc în:
laboratoare, centrele de cercetare, bibliotecă şi sălile de studiu, pentru a căror dotare s-au cheltuit
10.647.365 lei.
Veniturile proprii, obţinute din activităţile de cercetare, desfăşurate la nivel de universitate
şi şcoală doctorală, au fost cheltuite cu respectarea prevederilor legale şi s-au concentrat, în
principal, pe achiziţionarea de echipamente şi aparatură modernă în folosul cercetării. În acest sens,
cheltuielile efectuate s-au ridicat la suma de 2.880.227 lei.
Achiziţia de materiale ştiinţifice şi bibliografice s-a realizat în mod constant, pentru a
menţine ritmul cu acumulările ştiinţifice în domeniu. Cheltuielile în materie se ridică la suma de
1.241.948 lei.
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3.5.3. Curriculum şi calificări
Programele de studii organizate de Şcoala doctorală sunt specifice doctoratului ştiinţific,
având ca obiectiv principal identificarea de soluţii noi, pentru rezolvarea problemelor majore din
domeniile ştiinţei militare şi securităţii naţionale, folosind metode ale cercetării ştiinţifice avansate.
Studiile universitare de doctorat se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă şi
frecvenţă redusă.
Structura generală a programelor de studii conţine programul de pregătire bazat pe studii
universitare avansate şi programul de cercetare ştiinţifică.
Programele de studii universitare de doctorat se desfăşoară pe baza proiectelor de cercetare
ale conducătorilor de doctorat membri sau afiliaţi ai şcolii doctorale.
Proiectele de cercetare se elaborează şi se prezintă, de către conducătorii de doctorat, spre
analiză şi aprobare, după caz, la MENCS, MApN, pentru locuri bugetate, sau CSUD, pentru locuri cu
taxă.
Proiectele aprobate reprezintă baza de stabilire şi scoatere la concurs a locurilor pentru
studenţii-doctoranzi.
Numărul de locuri rezultat se comunică Secretariatului general al Ministrului Apărării
Naţionale şi Direcţiei Management Resurse Umane, pentru a fi transmise la MENCS în vederea
elaborării hotărârii de guvern privind aprobarea locurilor care vor fi scoase la concurs pe cicluri de
studii.
Numărul efectiv de locuri care vor fi scoase la concursul de admitere la doctorat va fi cel
consemnat în ordinul ministrului apărării naţionale privind cifrele de şcolarizare, pe cicluri de
studii, în baza celor prevăzute în hotărârea de guvern.
Acest număr de locuri se publică pe site-ul universităţii şi în ziarul Observatorul militar,
prin grija şcolii doctorale.
Admiterea candidaţilor la doctorat se face prin concurs organizat anual de şcoala doctorală
conform unui calendar, aprobat de consiliul şcolii doctorale.
Informaţiile referitoare la admitere, se postează pe site-ul universităţii şi conţin: calendarul
concursului; numărul de locuri pe conducători de doctorat; condiţiile de înscriere şi modul de
desfăşurare a concursului; tematica şi bibliografia aferente proiectelor de cercetare în cadrul cărora
sunt scoase locuri la concurs.
Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii universitare de doctorat numai
absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate, conform art.
153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
În vederea admiterii, conducătorul de doctorat desfăşoară o selecţie preliminară a
doctoranzilor înscrişi pe locurile sale. Cei selecţionaţi participă la examinarea finală în faţa unei
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comisii unice de admitere, stabilită de consiliul şcolii doctorale şi numită prin decizie a rectorului,
compusă dintr-un număr impar, dar nu mai mic de 3 membri şi un secretar al comisiei desemnat din
secretariatul şcolii doctorale. Secretarul comisiei nu participă la luarea deciziilor comisiei, având
atribuţii specifice de secretariat.
Procedura de selecţie preliminară se stabileşte de către fiecare conducător de doctorat.
Procedura este unică pentru toţi candidaţii săi şi urmăreşte, în principal, următoarele:
- activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată: lucrări de cercetare ştiinţifică realizate ca
responsabil de temă sau coautor; elaborarea de manuale, cursuri, îndrumare, memoratoare,
metodologii etc.; participarea la elaborarea unor regulamente, instrucţiuni şi a altor acte normative;
comunicări întocmite şi susţinute la diferite manifestări ştiinţifice (sesiuni de comunicări, seminarii,
simpozioane etc.);
- activitatea publicistică: lucrări cu ISBN sau ISSN; articole publicate în reviste de
specialitate recunoscute;
- capacitatea de analiză, sinteză şi concepţie, de a întreprinde activităţi creative, de
interpretare a informaţiilor; precum şi de formulare şi argumentare a opiniilor personale;
- măsura în care preocupările ştiinţifice ale candidatului prezintă interes pentru sistemul de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Decizia conducătorului de doctorat privind candidaţii selecţionaţi, nu poate fi contestată.
La examinarea finală în faţa comisiei unice de admitere, care se desfăşoară sub forma unui
interviu, comisia urmăreşte:
- nivelul de cunoaştere a problematicii domeniului în care va elabora teza de doctorat şi
rezultatele eventualelor implicări personale în cercetări recente;
- capacitatea de a-şi asuma iniţiative teoretice, experimentale şi metodologice pentru
activitatea de cercetare;
- măsura în care cunoştinţele de specialitate, la data susţinerii concursului, le permit
desfăşurarea activităţii de pregătire prin doctorat.
Prezentarea la examinarea finală se face pe grupuri de candidaţi ai fiecărui conducător de
doctorat. Conducătorul de doctorat este prezent, alături de comisie, pe parcursul examinării
candidaţilor săi. Opţiunea sa, la luarea deciziei de către comisie, are caracter consultativ.
După prezentarea candidaţilor la examinarea finală, comisia se pronunţă asupra
candidaţilor arondaţi la fiecare conducător de doctorat, prin consultare între membrii comisiei,
luând notă şi de opţiunea conducătorului de doctorat. Decizia se ia prin consens. Fiecare candidat
este declarat ADMIS sau RESPINS.
Decizia comisiei privind admiterea sau respingerea candidaţilor, nu poate fi contestată.
Afişarea rezultatelor concursului se face în maximum 24 de ore de la încheierea acestuia.
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Pe baza proceselor verbale, Consiliul şcolii doctorale propune rectorului emiterea deciziei
de înmatriculare a doctoranzilor.
După emiterea deciziei rectorului, candidaţii declaraţi ADMIS, devin studenţi-doctoranzi
ai şcolii doctorale.
Dacă în urma concursului de admitere, rămân locuri neocupate, se poate organiza o nouă
sesiune de admitere, înainte de începerea anului universitar, cu aprobarea CSUD, la propunerea
Consiliului şcolii doctorale.
În termen de 10 de zile calendaristice de la începerea primului an de studii, studenţiidoctoranzi completează şi semnează, împreună cu conducătorul de doctorat şi cu rectorul
universităţii, în calitate de reprezentant legal al IOSUD, contractul de studii universitare de doctorat,
care conţine, în mod explicit, drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare.
După semnarea contractului de studii, conducătorul de doctorat stabileşte coordonatele
programului de pregătire (programul de pregătire bazat pen studii universitare avansate şi
programul de cercetare ştiinţifică), iar doctorandul întocmeşte programul pe baza precizărilor
conducătorului de doctorat.
Programul de pregătire se aprobă de directorul şcolii doctorale.
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este oferit doctoranzilor pe bază
de planuri de învăţământ (Anexa nr. 11) şi programe analitice care conţin discipline astfel stabilite
încât să asigure obţinerea de către doctoranzi a competenţelor profesionale şi transversale specifice
nivelului doctoral.
Planurile de învăţământ se elaborează de consiliul şcolii doctorale cu consultarea
conducătorilor de doctorat şi se aprobă de CSUD.
Ritmul mediu săptămânal este, de regulă, de 8 ore.
Activităţile sunt proiectate pentru o durată de 16 săptămâni.
Fişele disciplinelor se elaborează de titularii de discipline şi se centralizează de către
secretariatul şcolii doctorale, sub forma programelor analitice.
Programele analitice se aprobă de consiliul şcolii doctorale.
Şcoala doctorală asigură accesul liber şi neîngrădit la programul de pregătire avansată atât
studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolii doctorale, cât şi din cadrul altor şcoli doctorale.
Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate duce la
acordarea unui număr de credite transferabile stabilit prin planurile de învăţământ. Obţinerea
creditelor este condiţionată de susţinerea cu succes a examenelor la disciplinele la care doctoranzii
doresc să obţină credite. Notele acordate reprezintă exclusiv condiţia necesară şi suficientă pentru
acordarea creditelor şi nu au nici o altă relevanţă în evaluarea doctorandului.
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Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este organizat astfel încât să
nu afecteze în mod negativ timpul disponibil al studentului-doctorand pentru programul individual
de cercetare ştiinţifică.
Creditele obţinute într-un program de master de cercetare, sau parcurgerea unor stagii
anterioare de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în
străinătate, în universităţi sau în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu, care au relevanţă pentru
tema tezei de doctorat, pot fi recunoscute ca echivalente cu cele din programul de pregătire bazat pe
studii universitare avansate. Echivalarea este propusă de către conducătorul de doctorat şi se aprobă
de către Consiliul şcolii doctorale.
Participarea unui student-doctorand la programul de pregătire bazat pe studii universitare
avansate şi alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui program sunt stabilite exclusiv şi
independent de către conducătorul de doctorat al acestuia. Îngrădirea acestei opţiuni a
conducătorului de doctorat este interzisă.
Studentul-doctorand poate opta, în mod independent, pentru parcurgerea şi a altor cursuri,
în afara celor stabilite de conducătorul de doctorat, în cadrul şcolii doctorale proprii sau în alte şcoli
doctorale. Îngrădirea acestei opţiuni proprii este interzisă.
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se poate interfera cu
programul de cercetare ştiinţifică, astfel încât durata cumulată a programului bazat pe studii
universitare avansate, stabilit de conducătorul de doctorat, să nu depăşească 3 luni.
Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate se înscrie în
intervalul de timp al primului an de studii, cu condiţia îndeplinirii exigenţelor referitoare la
frecvenţă.
Eventualele evaluări din cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare
avansate, inclusiv cele pentru care doctoranzii solicită obţinerea de credite, au un rol exclusiv
informativ, nu sunt obligatorii pentru studenţii-doctoranzi şi nu pot condiţiona finanţarea
studenţilor-doctoranzi sau parcursul acestora în cadrul programului de studii. Evaluarea în vederea
acordării titlului de doctor se face exclusiv pe baza tezei de doctorat şi a susţinerii publice a
acesteia.
Exigenţele privind frecvenţa doctoranzilor la activităţile care se desfăşoară în cadrul
programului bazat pe studii universitare avansate, sunt corelate cu opţiunea studenţilor-doctoranzi
de a obţine credite de studii transferabile şi cu decizia conducătorului de doctorat cu privire la
cursurile la care trebuie să participe doctorandul.
La disciplinele la care studenţii-doctoranzi doresc să obţină credite, frecvenţa trebuie să fie
de cel puţin 80%. Dreptul de a participa la examenul de evaluare este dat de îndeplinirea acestei
condiţii.
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La disciplinele la care studenţii-doctoranzi nu doresc să obţină credite, dar au fost stabilite
de conducătorul de doctorat pentru a fi urmate, frecvenţa trebuie să fie de cel puţin 60%.
Neîndeplinirea acestei condiţii, duce la amânarea susţinerii referatelor de cercetare până la
respectarea procentului minim de frecvenţă.
După parcurgerea programului de pregătire prin studii universitare avansate, studenţii
doctoranzi au obligaţia să susţină un proiect de cercetare în faţa comisie de îndrumare.
Programul de cercetare ştiinţifică presupune participarea studentului-doctorand în proiectul
ştiinţific stabilit de către conducătorul de doctorat. Responsabilitatea asupra structurii, conţinutului,
organizării şi desfăşurării programului de cercetare ştiinţifică al studentului-doctorand revine
conducătorului de doctorat.
Conducătorul de doctorat este direct responsabil pentru parcursul ştiinţific al studentuluidoctorand, fiind obligat să facă tot posibilul pentru a-i asigura acestuia condiţiile, accesul la
cunoştinţele şi informaţiile care să maximizeze şansele finalizării cu succes a programului de
doctorat.
Asigurarea resurselor de documentare, cercetare, experimentare, necesare desfăşurării
proiectului de cercetare în care este implicat studentul-doctorand reprezintă o obligaţie a şcolii
doctorale şi a conducătorului de doctorat, cu sprijinul IOSUD.
Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent, studentul-doctorand susţine, la solicitarea
sa, dar cel puţin odată la 12 luni, o prezentare a progresului programului său de cercetare ştiinţifică,
sub forma unui referat, în faţa comisiei de îndrumare şi a conducătorului de doctorat care au rolul de
a ghida, a corecta şi a susţine parcursul ştiinţific al studentului-doctorand.
Prin programul de cercetare ştiinţifică, conducătorul de doctorat poate stabili un număr de
2-4 referate de cercetare ştiinţifică, în funcţie de propria apreciere asupra gradului de apropiere a
domeniului iniţial de expertiză al doctorandului de domeniul la care s-a înscris la doctorat.
Doctorandul este obligat să susţină numărul de referate stabilite de conducătorul de
doctorat prin programul de cercetare ştiinţifică.
Desfăşurarea susţinerii referatului de cercetare ştiinţifică conţine o componentă de
prezentare a rezultatelor cercetării efectuate de doctorand şi o componentă de răspunsuri la
întrebările puse de comisie. Comisia face aprecieri asupra nivelului cercetării desfăşurate de
doctorand şi poate recomanda doctorandului intensificarea efortului de cercetare pe anumite direcţii
unde apreciază că este cazul, iar în situaţia că doctorandul a prezentat un raport de cercetare
neconcludent din punct de vedere ştiinţific, comisia poate decide aprofundarea cercetării ştiinţifice
şi repetarea susţinerii referatului.
Susţinerea unui referat poate fi repetată de un număr nelimitat de ori, până la acceptarea
acestuia.
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Concluziile rezultate din cercetarea ştiinţifică, prezentate în referatele acceptate, se publică
obligatoriu, de doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat, sub formă de articole sau
comunicări ştiinţifice în cadrul unor sesiuni organizate de şcoala doctorală sau de IOSUD. Aceste
articole sau comunicări se iau în calcul la îndeplinirea sarcinilor doctorandului, privind activitatea
publicistică, stabilite prin programul de pregătire.
Activitatea publicistică a doctorandului se ia în calcul numai dacă este concretizată sub
formă de articole sau comunicări ştiinţifice publicate. După apariţia propriilor articole sau
comunicări, doctoranzii sunt obligaţi să prezinte conducătorilor de doctorat revistele sau volumele
sesiunilor în care le-au apărut articolele sau comunicările. Pe baza apariţiei publicaţiilor
doctorandului, conducătorul de doctorat consemnează în programul de pregătire al doctorandului
titlul articolului sau comunicării ştiinţifice şi revista (denumire şi număr) sau volumul sesiunii de
comunicări în care a apărut.
Studentul-doctorand este obligat ca, pe parcursul programului de cercetare ştiinţifică să aibă
o frecvenţă medie săptămânală de 8 ore, la activităţi de studiu, documentare, consultare a
conducătorului de doctorat sau a comisiei de îndrumare, precum şi pentru prezentarea rapoartelor de
activitate solicitate de conducătorul de doctorat sau de comisia de îndrumare.
După finalizarea cu succes a obligaţiilor prevăzute în programul de pregătire, doctorandul îşi
concentrează activitatea pe elaborarea tezei de doctorat.
Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a tezei de
doctorat.
Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi
informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în teză.
Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare cu
conducătorul de doctorat.
Pe întregul parcurs al elaborării tezei, doctorandul poate consulta conducătorul de doctorat,
iar conducătorul de doctorat are obligaţia să răspundă solicitărilor doctorandului. De asemenea,
conducătorul de doctorat poate solicita doctorandului, ori de câte ori consideră necesar, să-i prezinte
stadiul elaborării tezei, iar doctorandul este obligat să prezinte cele solicitate.
Conducătorul de doctorat are responsabilitatea de a-l informa pe doctorand cu privire la
etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de a verifica respectarea acesteia, inclusiv respectarea
prevederilor deontologice, atât pe parcursul realizării cercetării de doctorat cât şi la redactarea tezei
de doctorat.
Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand până în
momentul finalizării acesteia în vederea susţinerii publice, cu condiţia ca noul titlu să fie corelat cu
conţinutul tezei. Îndeplinirea acestei condiţii se constată de conducătorul de doctorat. Dacă nu este
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îndeplinită condiţia, conducătorul de doctorat recomandă doctorandului alegerea unui alt titlu, fără a
impune acestuia o anumită formulare. Dacă doctorandul îşi menţine poziţia, conducătorul de
doctorat nu îşi impune punctul de vedere dar nu îşi poate da acordul pentru susţinerea tezei.
Conducătorul de doctorat răspunde, împreună cu autorul tezei, de respectarea standardelor
de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului tezei.
Teza de doctorat este document public. Teza de doctorat şi anexele sale se publică pe un
site administrat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu respectarea legislaţiei
în vigoare în domeniul drepturilor de autor şi în domeniul accesului la informaţii.
Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în
conformitate cu prevederile legii.
Valorificarea dreptului de autor în cadrul programului de studii universitare de doctorat se
realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.
Cheltuielile legate de redactarea şi multiplicarea tezei de doctorat şi a rezumatului acesteia,
în vederea susţinerii publice, se suportă de către doctorand.
Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia
de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de
doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” şi
„Nesatisfăcător”.
În cazul în care hotărârea comisiei conţine propunerea de acordare a titlului ştiinţific de
doctor, dosarul de doctorat se transmite la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în
vederea validării, de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) şi propunerii de atribuire a titlului ştiinţific de doctor prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat precizează
elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi solicită o
nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de
doctorat, ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine
calificativul „Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este
exmatriculat.
În cazul în care şcoala doctorală este înştiinţată de către IOSUD că CNATDCU a invalidat
teza de doctorat, ia notă de conţinutul motivaţiei scrise de invalidare şi o aduce la cunoştinţa
conducătorului de doctorat în vederea luării unei decizii, împreună cu doctorandul privind refacerea
tezei. În cazul opţiunii pentru refacere, teza nu se mai susţine ci se retransmite, refăcută, la
CNATDCU în termen de un an de la data invalidării.
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Dacă teza de doctorat se invalidează şi la doua prezentare la CNATDCU, titlul de doctor
nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.
După susţinerea tezei de doctorat, şcoala doctorală eliberează o adeverinţă care atestă
perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat, indiferent dacă
acestea au fost promovate sau nu.
Până la intrarea în funcţiune a şcolii doctorale, relaţiile cu absolvenţii studiilor universitare
de doctorat au fost realizate de IOSUD.
Şcoala doctorală are proiectată modalitatea de menţinere a legăturii cu absolvenţii ei,
vizând în principal cunoaşterea instituţiilor şi a structurilor în care îşi continuă aceştia activitatea
profesională, având în vedere că inserţia lor pe piaţa muncii este de 100%, precum şi nivelul
compatibilităţii funcţiilor ocupate de aceştia cu nivelul studiilor efectuate.
În situaţiile ocupării, de către absolvenţi, a unor funcţii care nu presupun studii doctorale,
şcoala doctorală are posibilitatea de a dialoga cu angajatorii, pentru a stabili dacă motivul îl
constituie o soluţie temporară datorată unor condiţionări în planul managementului resurselor
umane sau dacă este vorba de alte cauze determinate de performanţele profesionale ale
absolvenţilor. În cea de-a doua situaţie, deşi este preponderent teoretică, şcoala doctorală iniţiază
analize pentru a stabili soluţiile adecvate în scopul unei mai bune adaptări a cercetării ştiinţifice la
cerinţele pieţei muncii.
De regulă absolvenţii şcolii doctorale sunt încadraţi în instituţii de învăţământ superior sau
în structuri centrale ale instituţiilor cu atribuţii în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei
naţionale.
Internaţionalizarea acestor instituţii este relevată de colaborările internaţionale pe care le
realizează cu instituţii similare din N.A.T.O., Uniunea Europeană sau O.N.U.
Durata programului de doctorat este, de regulă, de 3 ani.
Din motive temeinice, prevăzute în Regulamentul şcolii doctorale, durata programului de
doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar.

3.5.4. Rezultate obţinute din activitatea de cercetare ştiinţifică
Majoritatea absolvenţilor studiilor de doctorat şi-au publicat tezele de doctorat, sub forma
unor cărţi sau lucrări de specialitate, care au constituit material bibliografic şi de documentare pentru
studenţi şi specialişti în domeniu.
Până în prezent au fost publicate 46 teze de doctorat.
La nivelul personalului de predare şi cercetare ştiinţifică din universitate şi din afara
acesteia, care este implicat în activităţile specifice şcolii doctorale, se înregistrează în ultimul timp o
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preocupare sporită de adaptare la noile exigenţe generate de Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011,
privitoare la direcţiile de valorificare şi recunoaştere a activităţii ştiinţifice şi publicistice.
În acest context, în ultimii 5 ani, au fost publicate peste 200 de lucrări în reviste indexate
ISI Web of Knowledge - în reviste din străinătate indexate BDI (specifice fiecărui domeniu) sau în
reviste categoria B+ (CNCS) - în reviste de specialitate naţionale recunoscute de C.N.A.T.D.C.U.
Pe aceeaşi linie se înscriu şi preocupările studenţilor-doctoranzi. Până în prezent, aceştia
au publicat 774 lucrări în reviste din categoriile enunţate mai sus. Anexa nr. 12
Eforturile depuse de personalul de predare şi cercetare ştiinţifică şi de către studenţiidoctoranzi pe linia publicării, la edituri internaţionale, a unor cărţi de unic autor sau coordonate
înregistrează un ritm ascendent. Chiar dacă în ultimii 5 ani numărul acestor cărţi este destul de mic,
deoarece exigenţele impuse de legislaţia în vigoare înainte de anul 2011 nu impuneau acest lucru cu
prioritate, există premisele unor bune rezultate în perioada imediat următoare.
În ce priveşte publicarea unor cărţi de unic autor sau coordonate, de către membrii
personalului de predare şi cercetare ştiinţifică, la edituri naţionale, recunoscute C.N.A.T.D.C.U.,
rezultatele sunt superioare standardelor, dar la nivelul studenţilor-doctoranzi accentul pe acest tip de
activitate publicistică a fost de un nivel mai redus, luându-se în calcul faptul că aceştia, pe timpul
studiilor doctorale, nu au dobândit suficientă experienţă şi autoritate ştiinţifică pentru a răspunde
exigenţelor de calitate specifice elaborării unei cărţi.
Odată cu intrarea în vigoare a noii legislaţii, studenţii-doctoranzi au fost încurajaţi şi
sprijiniţi de şcoala doctorală să abordeze şi problema publicării de cărţi, preponderent sub
coordonarea conducătorilor de doctorat.
Situaţia este aceeaşi şi în ce priveşte publicarea de capitole de carte la edituri internaţionale
şi naţionale de către personalul de predare şi cercetare şi de către studenţii-doctoranzi.
Specificul domeniilor de cercetare ştiinţifică în cadrul şcolii doctorale nu are tangenţă cu
depunerea şi implicit acordarea unor brevete.
Până în prezent s-au realizat proiecte în parteneriat cu economia sau societatea în cadrul
şcolii doctorale
- Proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi
postdoctorale inteligente în domeniile “Ştiinţe militare”, “Securitate şi informaţii” şi “Ordine publică
şi siguranţă naţională” - program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS” -”,
contract POSDRU/159/1.5/S/138822, beneficiar Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” în
parteneriat cu Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; Centrul de Prevenire a Conflictelor şi
Early Warning (CPC-EW) şi Institutul Regal de Studii Strategice – CRISMART, Suedia). La acest
proiect au participat un număr de 83 studenti doctoranzi şi 30 postoctoranzi.
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-

Proiectul „Securitate prin cunoaştere – Reţea integrată/educaţională de formare,

consiliere şi orientare a doctoranzilor pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională – SECNETEDU”contract POSDRU/187/1.5/S/155385,
beneficiar Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” în parteneriat cu Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza. La acest proiect au participat un număr de 49 studenti doctoranzi .
- Partener în proiectul Studii doctorale şi postdoctorale „Orizont 2020- Promovarea
interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică
fundamentală şi aplicată româneasca „- contract POSDRU/159/1.5/S/140106, benefiaciar Institutul
de Economie Mondială. La acest proiect au participat un număr de 10 studenti doctoranzi.
Participarea la studii doctorale în IOSUD Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” este
solicitată, în mod constant de un număr mare de persoane, militari şi civili, din Ministerul Apărării
Naţionale şi din afara acestuia. Ca urmare, în ultimii 5 ani, au finalizat studiile doctorale şi li s-a
confirmat titlul de doctor, prin Ordin al ministrului, un număr de 290 absolvenţi, dintre care 72 în
anul 2011-2012, 62 în anul 2012-2013, 66 în anul 2013-2014, 32 în anul 2014-2015 şi 58 în anul
2015-2016. Şcoala doctorală a preluat, în întregime, sarcinile de pregătire prin doctorat aflate în
derulare din anii anteriori.
În cadrul IOSUD Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi, drept consecinţă, în
şcoala doctorală, se desfăşoară doctorat ştiinţific, ale cărui preocupări şi rezultate ale cercetării nu
presupun concerte, spectacole, medalii etc., acestea fiind specifice doctoratului profesional.

3.5.5. Relaţia şcolii doctorale cu mediul social – economic
Ponderea relaţiilor şcolii doctorale cu mediul social-economic este, în momentul
autoevaluării, destul de redusă, având în vedere că activităţile de cercetare în domeniile ştiinţelor
militare, informaţiilor şi securităţii naţionale au impact în zone ale cunoaşterii care au un grad redus
de compatibilitate directă cu mediul social-economic.

3.5.6. Asigurarea cu resurse umane de calitate
În cadrul şcolii doctorale funcţionează 13 conducători de doctorat, membri ai şcolii
doctorale, având calitatea de personal didactic şi de cercetare cu norma de bază în instituţie.
În statul de funcţii al şcolii doctorale există şi 19 conducători de doctorat afiliaţi, titulari la
alte instituţii de învăţământ superior.
Continuă activitatea de îndrumare doctoranzi pe o perioadă determinată un număr de 10
conducători de doctorat.
Şcoala doctorală este preocupată de creşterea vizibilităţii ei în mediul publicistic naţional
şi internaţional prin cooptarea unui număr cât mai mare de personal de predare şi cercetare precum
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şi a unor studenţi-doctoranzi în comitete editoriale / ştiinţifice ale unor reviste indexate ISI Web of
Knowledge.
În aceeaşi măsură există preocupări, la nivelul şcolii doctorale, de a încuraja cooptarea
personalului de predare şi cercetare ştiinţifică şi a studenţilor-doctoranzi, în comitete de organizare /
ştiinţifice ale unor conferinţe indexate ISI Web of Knowledge.
Având în vedere intervalul de timp foarte scurt parcurs de la înfiinţare, şcoala doctorală
depune eforturi consistente pentru a se alinia acestor exigenţe inclusiv în ceea ce priveşte
participarea personalului de predare şi cercetare ştiinţifică în calitate de membri în comitete
editoriale ale unor edituri internaţionale prezente în lista C.N.A.T.D.C.U cu preocupări care conţin
domeniile ştiinţelor militare, informaţiilor şi securităţii naţionale.
Chiar dacă personalul de predare şi cercetare şi studenţii-doctoranzi nu ocupă, în prezent
poziţii de conducere în organizaţii profesionale internaţionale, un număr de 46 absolvenţi ai
studiilor universitare de doctorat organizate de IOSUD Universitatea Naţională de Apărare „Carol
I” şi ai şcolii doctorale, au ocupat în timp şi ocupă în prezent astfel de funcţii în cadrul forţelor care
acţionează în teatrele de operaţii la care Armata României participă conform angajamentelor
asumate de statul român. De asemenea 9 absolvenţi ai studiilor doctorale reprezintă România în
structuri militare ale NATO, UE şi ONU.
Dintre membrii şi membrii afiliaţi ai şcolii doctorale, 5 conducători de doctorat au efectuat
studii la instituţii militare de învăţământ superior din străinătate. Cunoştinţele şi experienţa acestora
sunt folosite în activitatea cu studenţii-doctoranzi.
Până la momentul autoevaluării au fost înregistrate două invitaţii adresate membrilor şcolii
doctorale pentru a participa la conferinţe internaţionale în calitate de keynote speakers.
În prezent, raportul număr doctoranzi/număr de conducători de doctorat este de 6/1.
Apreciem că acest raport asigură un nivel bun de calitate pentru activităţile de învăţare-cercetare şi
permite un dialog consistent între conducătorii de doctorat şi studenţii-doctoranzi, atât în perioada
parcurgerii programului de studii universitare avansate, cât şi pe timpul parcurgerii programului de
cercetare ştiinţifică.
În preocupările şcolii doctorale este vizată cu prioritate iniţierea unor proiecte de cooperare
cu instituţii similare din străinătate şi realizarea, în cadrul acestora, a unor proiecte de cercetare
comune, care să includă participarea personalului şcolii doctorale la activităţi de cercetare în
străinătate. Detalii în Anexa nr. 13.
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3.5.7. Asigurarea resurselor necesare activităţii de cercetare ştiinţifică
Învăţământul doctoral s-a desfăşurat până în prezent în sistem cu taxă şi buget (M.Ap.N).
În ultimii 5 ani, la studiile doctorale au fost înmatriculaţi, în acest sistem, 276 studenţi doctoranzi
(din care 10 buget - MAp.N).
Valoarea taxelor de şcolarizare, pentru studiile doctorale, a avut valori cuprinse între 5000
lei în anul universitar 2011-2012 şi 6000 lei în anul universitar 2015-2016.
Asigurarea resurselor necesare activităţii de cercetare ştiinţifică, în cadrul şcolii doctorale,
din finanţare extrabugetară este realizată de universitate.
În ultimii 5 ani, la nivelul universităţii, cu participarea membrilor Şcolii doctorale, s-au
realizat sau sunt în curs de realizare un număr de 3 proiecte de cercetare ştiinţifică finanţate din
fonduri europene, obţinute în calitate de beneficiar sau partener principal, respectiv în calitate de
partener.
Fondurile provenind din fonduri europene în cadrul proiectelor care s-au derulat se ridică
la 17720131 lei.
Până în prezent şcoala doctorală nu are în derulare proiecte de cercetare – dezvoltare
contractate de beneficiari privaţi.

3.5.8. Internaţionalizarea
Până la momentul autoevaluării se desfăşoară două programe de doctorat în cotutelă.
Există preocupări pentru a extinde aria proiectelor internaţionale deoarece potenţialul pe
această linie este important.
Până în prezent şcoala doctorală nu a avut studenţi-doctoranzi înmatriculaţi la programe de
studii ale unor instituţii de învăţământ superior pe o perioadă de cel puţin 3 luni.
Specificul domeniului de studii doctorale favorizează în mică măsură participarea la studii
a unor studenţi-doctoranzi cetăţeni ai altor state, fapt pentru care şcoala doctorală are un studentdoctorand înmatriculat.
În cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale
şi postdoctorale inteligente în domeniile “Ştiinţe militare”, “Securitate şi informaţii” şi “Ordine
publică şi siguranţă naţională” - program de formare continuă a cercetătorilor de elită –
„SmartSPODAS”, şcoala doctorală a organizat o şcoala de vară cu participare naţională.
Şcoala doctorală are posibilităţi reale de a atrage personal de predare şi cercetare ştiinţifică
de la universităţi din străinătate. Estimăm că acest lucru va deveni operaţional în scurt timp.
În această etapă de funcţionare a sa, şcoala doctorală nu are personal de predare şi de
cercetare ştiinţifică beneficiar al unor programe de mobilitate internaţională. Acest aspect al
internaţionalăzării va fi posibil într-un interval de timp rezonabil.
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Studiile doctorale se desfăşoară, în prezent, în limba română, cu excepţia studentuluidoctorand străin.
Prin planurile de învăţământ, şcoala doctorală creează condiţii pentru parcurgerea, de către
studenţii-doctoranzi, a unor cursuri într-o limbă de circulaţie internaţională.
În statul şcolii doctorale nu sunt angajaţi, la momentul autoevaluării, persoane angajate
provenind din universităţi sau institute de cercetare din străinătate.
Membrii şi membrii afiliaţi ai şcolii doctorale nu au susţinut, până în prezent, prelegeri în
străinătate pentru o perioadă de minimum 2 săptămâni. Detalii în Anexa nr. 14.

3.5.9. Implicarea socială şi culturală a şcolii doctorale
Există, în preocuparea şcolii doctorale, crearea de condiţii pentru implicarea acesteia în
proiecte ale comunităţii, organizarea de evenimente culturale şi cooperări cu organizaţii non-profit.

3.6. Managementul calităţii la nivelul şcolii doctorale
O dată cu înfiinţarea şcolii doctorale şi constituirea conducerii acesteia, s-a trecut la
reorganizarea întregii activităţi, astfel încât să creeze condiţii pentru creşterea calităţii studiilor
doctorale, a creşterii vizibilităţii şi internaţionalizării acestora.

3.6.1. Misiune, obiective şi integritate economică
Misiunea şcolii doctorale este de a oferi sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de
doctorat într-o tematică disciplinară sau interdisciplinară, în domeniile Ştiinţe militare şi Informaţii
şi securitate naţională.
Obiectivele şcolii doctorale sunt de a asigura doctoranzilor săi condiţiile necesare pentru
dobândirea, competenţelor specifice domeniilor enunţate, precum şi a competenţelor transversale
compatibile preocupărilor ştiinţifice ale studenţilor.
Strategia pe termen mediu şi lung a şcolii doctorale conţine direcţiile care vor fi urmate
pentru integrarea acesteia în exigenţele standardelor academice.
Codul etic al universităţii, conţinut în Carta universitară, este aplicat la nivelul şcolii
doctorale, atât în ce priveşte aspectul general al problematicii, cât şi sub aspectul unor elemente
specifice studiilor doctorale, detaliate în Regulamentul şcolii doctorale.
La stabilirea competenţelor profesionale ale studenţilor-doctoranzi se regăseşte înţelegerea
şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice în domeniul respectiv.
Pentru a deveni membri sau afiliaţi ai şcolii doctorale, candidaţii trebuie să prezinte cel
puţin 3 referinţe din partea unor cadre didactice sau cercetători, care îi cunosc îndeaproape
activitatea ştiinţifică şi didactică, din ţară sau din străinătate. Aceste referinţe trebuie să conţină
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aprecieri cu privire la moralitatea, etica şi deontologia profesională, precum şi cu privire la gradul
de recunoaştere a activităţii ştiinţifice şi publicistice.
Printre condiţiile în care se poate retrage calitatea de membru sau afiliat al şcolii doctorale,
se numără şi încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională universitară.
Consiliul şcolii doctorale are în atribuţii şi luarea celor mai potrivite măsuri pentru
prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la normele eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare.
Conducătorul de doctorat este obligat să informeze studentul-doctorand cu privire la etica
ştiinţifică, profesională şi universitară şi să verifice respectarea acesteia. Această obligaţie este
prevăzută inclusiv în contractul de studii doctorale. De asemenea, conducătorul de doctorat poate
să propună Consiliului şcolii doctorale exmatricularea studenţilor-doctoranzi care nu respectă
programul de doctorat sau încalcă regulile de conduită şi etică în cercetarea ştiinţifică.
Printre situaţiile excepţionale în care comisia de îndrumare îşi poate schimba componenţa
este enumerată încălcarea, de către un membru, a normelor Codului de etică şi deontologie
profesională universitară.
Pentru nerespectarea unora dintre obligaţiile studentului-doctorand, care au legătură cu
etica profesională, conducătorul de doctorat poate decide atenţionarea acestuia, notificarea comisiei
de etică a universităţii în cazul lipsei de reacţie a doctorandului după atenţionare şi chiar
exmatricularea doctorandului în cazul neînregistrării unor progrese după aplicarea măsurilor
anterioare.
Conducătorul de doctorat răspunde, împreună cu autorul tezei, de respectarea standardelor
de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului tezei.
În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică, în cadrul evaluării tezei, atât
anterior susţinerii publice cât şi pe timpul susţinerii, abateri grave de la buna conduită în cercetarea
ştiinţifică şi activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori,
confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de doctorat
este obligat să sesizeze comisia de etică a universităţii şi comisia de etică a instituţiei în care este
angajat conducătorul de doctorat, după caz, pentru analiza şi soluţionarea problemei apărute,
inclusiv prin exmatricularea studentului-doctorand, să notifice tuturor membrilor comisiei de
doctorat abaterile comise de doctorand şi să propună acordarea calificativului „Nesatisfăcător”.
Aspecte referitoare la etica universitară se regăsesc şi în chestionarul de evaluare a
conducătorului de doctorat de către doctoranzi, prin care aceştia sunt solicitaţi să se pronunţe asupra
nivelului de preocupare a acestuia pentru informarea studentului-doctorand cu privire la respectarea
eticii ştiinţifice şi universitare şi a nivelului de exigenţă în verificarea respectării, de către studentuldoctorand, a eticii ştiinţifice şi universitare.
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Deşi nu s-au înregistrat până în prezent aspecte de fraudă intelectuală, şcoala doctorală nu va
ezita să ia măsurile necesare pentru sancţionarea vinovaţilor, dacă se vor ivi vreodată astfel de situaţii.

3.6.2. Conducere şi administraţie la nivel de şcoală doctorală
Consiliul şcolii doctorale a elaborat un regulament propriu de organizare şi funcţionare a
şcolii, cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 681 din 29.06.2011 şi ale Regulamentului
studiilor universitare de doctorat. Regulamentul propriu a fost dezbătut în cadrul comunităţii şcolii
doctorale şi aprobat de CSUD.
Regulamentul conţine prevederi referitoare la definirea, misiunea, obiectivele şi
organizarea

şcolii doctorale; atribuţiile structurilor şi funcţiilor de conducere; statutul

conducătorului de doctorat şi studentului – doctorand; organizarea şi desfăşurarea programelor de
studii universitare de doctorat, în cadrul căreia sunt stabilite procedurile specifice şcolii pentru
organizarea şi desfăşurarea admiterii, încheierea contractului de studii, programul de pregătire bazat
pe studii universitare avansate, programul de cercetare ştiinţifică şi finalizarea studiilor. De
asemenea, regulamentul conţine 38 de anexe cu modele ale diferitelor documente care se întocmesc,
inclusiv conţinutul contractului cadru de studii universitare de doctorat.
Regulamentul se aplică tuturor membrilor şcolii doctorale, inclusiv studenţilor-doctoranzi
preluaţi din promoţiile anterioare înfiinţării şcolii, cu respectarea condiţiilor legale aplicabile la data
admiterii acestora la studiile doctorale.
Documentele şcolii doctorale sunt postate pe internet.
Conform prevederilor H.G. nr. 681 din 29.06.2011 şi regulamentului propriu, membrii
Consiliului şcolii doctorale se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de
doctorat, membri ai şcolii doctorale. Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul Consiliului şcolii
doctorale se organizează alegeri parţiale, iar mandatul noului membru expiră la încheierea
mandatului Consiliului şcolii doctorale.
Pentru doctoranzi, mandatul este valabil până la absolvirea programului de studii, de către
fiecare dintre ei, dacă aceasta se produce înaintea organizării de noi alegeri pentru constituirea
consiliului. Momentul absolvirii programului de studii este acela al susţinerii, cu succes, a tezei de
doctorat. Locurile rămase libere după absolvire se completează prin alegeri parţiale, organizate şi
desfăşurate de doctoranzi. În momentul organizării de noi alegeri pentru constituirea consiliului,
reprezentanţii doctoranzilor din vechiul consiliu îşi încheie mandatul şi au dreptul să participe la
alegeri pentru noul consiliu.
Consiliul şcolii doctorale este condus de către directorul şcolii doctorale, care este numit de
către CSUD dintre conducătorii de doctorat membri ai şcolii doctorale şi este membru de drept în
Consiliul şcolii doctorale.
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Consiliul şcolii doctorale reprezintă organismul decizional şi deliberativ al şcolii doctorale.
Din Consiliul şcolii doctorale fac parte conducători de doctorat membri ai şcolii doctorale
în proporţie de maximum 50%, studenţi-doctoranzi în proporţie de 20%, aproximat în plus dacă este
cazul, restul fiind completat cu membri din afara şcolii doctorale, dintre personalităţi ştiinţifice din
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, invitaţi de CSUD să facă parte din
consiliu.
Membrii Consiliului şcolii doctorale, care sunt cadre didactice universitare sau cercetători
trebuie au dreptul de a conduce doctorate.
Consiliul şcolii doctorale se constituie din minimum 5 membri.
Consiliul şcolii doctorale se întruneşte de cel puţin trei ori pe an, la cererea directorului
şcolii doctorale sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi.
Hotărârile consiliului se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. Cvorumul este
realizat prin participarea la şedinţă a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului, dar cu
prezenţa obligatorie a cel puţin unui reprezentant al doctoranzilor.
Mandatul consiliului este de 5 ani. Durata mandatului unui membru al consiliului este de 5
ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum două ori.
Consiliul şcolii doctorale are, ca principale atribuţii, următoarele:
1. Elaborează Regulamentul şcolii doctorale, în concordanţă cu Regulamentul instituţional de
organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat.
2. Decide acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii doctorale unor conducători
de doctorat şi stabileşte standardele minimale de performanţă ştiinţifică în vederea aplicării
obiective a acestor proceduri.
3. Decide schimbarea conducătorului de doctorat.
4. Aprobă înmatricularea sau, după caz, exmatricularea studenţilor-doctoranzi la
propunerea conducătorilor de doctorat din cadrul şcolii doctorale.
5. Avizează statul de funcţii al personalului didactic şi de cercetare afiliat şcolii doctorale.
6. Asigură evaluarea internă a programelor de studii universitare de doctorat şi asistă
evaluatorul extern în procesul de evaluare în vederea acreditării / reacreditării sau a autorizării
provizorii a şcolii doctorale;
7. Implementează proceduri de evidenţiere a rezultatelor cercetării doctorale în scopul
evaluării tezelor de doctorat şi al avizării lor în vederea susţinerii publice.
8. Garantează informarea corectă şi completă a publicului şi în special a candidaţilor la
programele de studii universitare de doctorat asupra admiterii, a conţinutului programelor de studii şi
a criteriilor de evaluare a rezultatelor cercetării, precum şi a rezultatelor programelor de studii
universitare de doctorat, prin postarea acestor date pe internet.
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9. Ia măsuri pentru a preveni şi sancţiona abaterile de la normele eticii ştiinţifice,
profesionale şi universitare, conform Codului de etică şi deontologie profesională al universităţii.
Şcoala doctorală are create condiţiile necesare pentru a oferi studenţilor-doctoranzi
posibilitatea participării la cursurile, seminariile, dezbaterile şi a celorlalte activităţi specifice de
învăţământ în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate.
Conform regulamentului şcolii doctorale, programul de pregătire bazat pe studii universitare
avansate este oferit doctoranzilor pe bază de planuri de învăţământ şi programe analitice care conţin
discipline astfel stabilite încât să asigure obţinerea de către doctoranzi a competenţelor profesionale şi
transversale specifice nivelului doctoral.
Şcoala doctorală asigură accesul liber şi neîngrădit la programul de pregătire avansată atât
studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolii doctorale, cât şi din cadrul altor şcoli doctorale.
Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate duce la
acordarea unui număr de credite transferabile stabilit prin planurile de învăţământ. Obţinerea
creditelor este condiţionată de susţinerea cu succes a examenelor la disciplinele la care doctoranzii
doresc să obţină credite. Notele acordate reprezintă exclusiv condiţia necesară şi suficientă pentru
acordarea creditelor şi nu au nici o altă relevanţă în evaluarea doctorandului. Evaluarea în vederea
acordării titlului de doctor se face exclusiv pe baza tezei de doctorat şi a susţinerii publice a
acesteia.
Creditele obţinute într-un program de master de cercetare, sau parcurgerea unor stagii
anterioare de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în
străinătate, în universităţi sau în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu, care au relevanţă pentru
tema tezei de doctorat, pot fi recunoscute ca echivalente cu cele din programul de pregătire bazat pe
studii universitare avansate. Echivalarea este propusă de către conducătorul de doctorat şi se aprobă
de către Consiliul şcolii doctorale.
La disciplinele la care studenţii-doctoranzi doresc să obţină credite, frecvenţa trebuie să fie
de cel puţin 80%. Dreptul de a participa la examenul de evaluare este dat de îndeplinirea acestei
condiţii.
Modul de calculare a creditelor de studii transferabile este stabilit prin metodologia
elaborată în acest sens şi aprobată de senatul universitar.

3.6.3. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
Pentru asigurarea calităţii, şcoala doctorală aplică, la specificul său, strategiile şi
procedurile stabilite prin Codul calităţii aprobat de senatul universitar.
Evaluarea internă este organizată şi se desfăşoară conform prevederilor regulamentului
şcolii doctorale.
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Şcoala doctorală organizează evaluări interne periodice o dată la 2 ani. În cadrul evaluării
interne se măsoară şi se apreciază: performanţele ştiinţifice şi gradul de recunoaştere naţională /
internaţională ale conducătorilor de doctorat; performanţele studenţilor-doctoranzi; calitatea
programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, oferit studenţilor-doctoranzi: baza
materială a învăţământului, folosită de şcoala doctorală (spaţii de învăţământ; laboratoare;
bibliotecă; spaţii de cazare; club; cantină; bază sportivă); viabilitatea structurii organizatorice a
şcolii doctorale; eficienţa relaţiilor pe orizontală şi pe verticală ale şcolii doctorale în cadrul
IOSUD; gradul de satisfacţie al absolvenţilor şcolii doctorale şi a angajatorilor acestora.
Evaluarea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, oferit studenţilordoctoranzi se efectuează pe baza rezultatelor evaluării conducătorilor de doctorat şi studenţilor
doctoranzi.
Baza materială a învăţământului se evaluează de către consiliul şcolii doctorale pe baza
aprecierilor făcute de conducătorii de doctorat, cadrele didactice participante la cursurile şcolii
doctorale, studenţilor-doctoranzi şi a datelor statistice puse la dispoziţie de secretariatul şcolii
doctorale.
Viabilitatea structurii organizatorice a şcolii doctorale şi eficienţa relaţiilor pe orizontală şi
pe verticală ale şcolii doctorale în cadrul IOSUD sunt de competenţa directorului şcolii doctorale.
Gradul de satisfacţie al absolvenţilor şcolii doctorale şi a angajatorilor acestora se
evaluează pe baza aprecierilor consemnate de aceştia în chestionarele transmise anual la structurile
centrale de Secţia management educaţional.
Autoevaluarea periodică a şcolii doctorale se materializează într-un raport de autoevaluare,
elaborat de directorul şcolii doctorale şi se prezintă CSUD pentru aprobare, cu avizul consiliului
şcolii doctorale.
Procedurile de evaluare internă se respectă în ritmul stabilit prin regulament.
Şcoala doctorală este preocupată de implementarea în cel mai scurt timp a indicatorilor de
performanţă stabiliţi prin noua metodologie a ARACIS.

Partea a IV–a CONCLUZII

4.1. Concluzii cu caracter general
Concluzia generală este că Şcoala doctorală a I.O.S.U.D. Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I” are capacitatea necesară pentru a continua organizarea şi desfăşurarea
programelor de studii universitare de doctorat date în competenţă
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4.2. Puncte tari
- programele de studii universitare de doctorat sunt conduse de un corp profesoral de calitate,
cu o bogată experienţă atât în învăţământ, cât şi în instituţiile/structurile centrale de apărare,
informaţii, ordine publică şi siguranţă naţională;
- managementul activităţilor în cadrul şcolii doctorale se realizează în mod coerent,
neexistând sincope de ordin administrativ sau didactic;
- IOSUD Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” dispune de spaţii multiple pentru
desfăşurarea proceselor de învâţământ şi cercetare, dotate cu o paletă largă de aparatură şi
echipamente, spaţii la care accesul membrilor şcolii doctorale este neîngrădit;
- există un potenţial ridicat de creştere a gradului de naţionalizare şi internaţionalizare a
studiilor universitare de doctorat, datorită acordurilor/legăturilor realizate de universitate cu alte
instituţii de învăţământ din ţară şi din străinătate;
- şcoala doctorală creează plus valoare, prin pregătirea studenţilor doctoranzi pentru
încadrarea în instituţii de învăţământ superior, sau în structuri centrale ale instituţiilor cu atribuţii în
domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
- şcoala doctorală facilitează diseminarea rezultatelor ştiinţifice obţinute de studenţii
doctoranzi, în urma parcurgerii programelor de studii, prin încurajarea publicării lucrărilor la edituri
recunoscute.
4.3. Puncte slabe
- dezvoltarea insuficientă a relaţiilor şcolii doctorale cu mediul social-economic şi
comunitatea academică naţională;
- gradul redus de internaţionalizare a programelor de studii, deoarece specificul domeniilor
şcolii doctorale limitează participarea la studii, a unor studenţi-doctoranzi, cetăţeni ai altor state.

p.Directorul C.S.U.D.
Col.prof.univ.dr.
Sorin PÎNZARIU
Consiliul Şcolii Doctorale
Col.prof.univ.dr.
Daniel DUMITRU
Col.prof.univ.dr.
Toma PLESANU
Lt.col.drd.
Dragoş NECULA
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LISTA ANEXELOR
Număr anexă
Denumire
Anexa nr. 1
Organigrama Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”
Înaltul Decret Regal nr. 2073 din 08.08.1889, privind înfiinţarea Şcolii Superioare
Anexa nr. 2
de Război
Decretul nr. 371 din 14.09.1949, al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, pentru
Anexa nr. 3
înfiinţarea şi organizarea Academiilor Militare
Decretul Consiliului de Stat privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor militare
Anexa nr. 4
de învăţământ pentru pregătirea ofiţerilor, nr. 1037 / 01.11.1968, devenit Legea nr.
50 / 1968
Hotărârea Guvernului României privind reorganizarea Academiei Militare şi
Anexa nr. 5
înfiinţarea Academiei Tehnice Militare, nr. 550 din 17.05.1990
Hotărârea Guvernului României privind schimbarea denumirii Academiei Militare,
Anexa nr. 6
nr. 305 din 23.04.1991
Hotărârea Guvernului României privind organizarea şi funcţionarea Academiei de
Anexa nr. 7
Înalte Studii Militare, nr. 611 din 30.09.1992
Hotărârea Guvernului României privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte
Anexa nr. 8
Studii Militare în Universitatea Naţională de Apărare şi unele măsuri referitoare la
organizarea şi funcţionarea acesteia, nr. 1027 din 28.08.2003
Hotărârea Guvernului României nr. 969 din 25.08.2005, pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 466 din 1999 privind înfiinţarea Centrului Regional pentru
Managementul Resurselor de Apărare pe lângă Academia Aviaţiei şi Apărării
Anexa nr. 9
Antiaeriene „Henri Coandă” din Braşov şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.027 din 2003
privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea
Naţională de Apărare şi unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea
acesteia
Anexa nr. 10A Lista profesorilor CDR
Anexa nr. 10 B Situaţia numerică a studenţilor înmatriculaţi 2011-2016
Anexa nr. 10C Situaţia numerică a absolvenţilor
Anexa nr. 11 Planurile de învăţământ
Anexa nr. 12 Rezultate obţinute din activitatea de cercetare ştiinţifică în ultimii 5 ani
Anexa nr. 13 Asigurarea cu resurse umane de calitate
Anexa nr. 14 Internaţionalizarea
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ANEXA 10A

LISTA PROFESORILOR CONDUCĂTORI DE DOCTORAT
Nr.
crt.

Funcţia

Numele şi prenumele

Statutul

Titular la:

Observaţii

MEMBRII TITULARI AI ŞCOLII DOCTORALE
ŞTIINŢE MILITARE
1.

Lect.univ.dr.

ALEXANDRESCU GELU

Membru

2.

Prof.univ.dr.

BUCINSCHI VASILE

Membru

3.

Prof.univ.dr.

CHIORCEA ION

Membru

4.

Prof.univ.dr.

MINCULETE GHEORGHE

Membru

5.

Prof.univ.dr.

PÎNZARIU SORIN

F.S.A./
U.N.Ap.
F.C.S.M./
U.N.Ap.
F.C.S.M./
U.N.Ap.
F.C.S.M./
U.N.Ap.

Director al
Şcolii
doctorale

F.C.S.M./
U.N.Ap.

F.S.A./
U.N.Ap.
DRESMARA/UN
7.
Prof.univ.dr.
VASILESCU CEZAR
Membru
Ap
INFORMAŢII ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ
F.S.A./
8.
Prof.univ.dr.
CRĂCIUN IOAN
Membru
U.N.Ap.
F.S.A./
9.
Prof.univ.dr.
DEAC IOAN
Membru
U.N.Ap.
F.C.S.M./
10.
Prof.univ.dr.
DUMITRU DANIEL
Membru
U.N.Ap.
IORDACHE
F.S.A./
11.
Prof.univ.dr.
Membru
CONSTANTIN
U.N.Ap.
F.C.S.M./
12.
Prof.univ.dr.
ROCEANU ION
Membru
U.N.Ap.
F.S.A./
13.
Prof.univ.dr.
TOPOR SORIN
Membru
U.N.Ap.
Total me mbri titulari = 13
6.

Prof.univ.dr.

PLEŞANU TOMA

Membru

MEMBRII AFILIAŢI ŞCOLII DOCTORALE
ŞTIINŢE MILITARE
1.

Prof.univ.dr.

ANASTASIEI TRAIAN

Afiliat

2.

Prof.univ.dr.

ANDREESCU ANGHEL

Afiliat

3.

Conf univ.dr.

ANDRONIC BENONE

Afiliat

4.

Prof.univ.dr.

BĂDĂLAN EUGEN

Afiliat

5.

Prof.univ.dr.

BÂRSAN GHIŢĂ

Afiliat

6.

Prof.univ.dr.

BĂLĂCEANU ION

Afiliat

7.

Prof.univ.dr.

COSMA MIRCEA

Afiliat

8.

Prof.univ.dr.

DRAGOMAN ION

Afiliat

9.

Prof.univ.dr.

DUMITRU MARIN

Afiliat
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Acad.FAer
Brasov
Univ.Biotera
Bucureşti
Academia
Comercială Satu
Mare
U. Alma Mater
Sibiu
Acad.F.Ter
Sibiu
U. Hyperion
Bucureşti
U. Alma Mater
Sibiu
U. Spiru Haret
Bucureşti
U. Spiru Haret
Bucureşti

Total = 7

Total = 6
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10.

Prof.univ.dr.

11.

Prof.univ.dr.

12.

Prof.univ.dr.

13.

Prof.univ.dr.

14.

Prof.univ.dr.

15.

Prof.univ.dr.

16.

Prof.univ.dr.

17.

Prof.univ.dr.

18.

Prof.univ.dr.

19.

Prof.univ.dr.

U. Hyperion
Bucureşti
U.C.D. Cantemir
HLIHOR CONSTANTIN
Afiliat
Bucureşti
S.N.S.P.A.
IACOB DUMITRU
Afiliat
Bucureşti
U. Alma Mater
NEAGOE VISARION
Afiliat
Sibiu
Universitatea
NICA DUMITRU
Afiliat
Spiru Haret
Bucureşti
ORZEAŢĂ MIHAIL
Afiliat
U. Apollonia Iasi
Univ. Creştină
RĂPAN FLORIAN
Afiliat
D. Cantemir
Bucureşti
U. Artifex
UDRESCU MIRCEA
Afiliat
Bucureşti
INFORMAŢII ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ
U. Hyperion
CHIRIAC DĂNUŢ
Afiliat
Bucureşti
U. Titu Maiorescu
FRUNZETI TEODOR
Afiliat
Bucureşti
GIURCĂ ION

Afiliat

Total = 17

Total = 2

Total me mbri afiliaţi = 19

TOTAL MEMBRI TITULARI ŞI AFILIAŢI - 32
CONDUCĂTORII DE DOCTORAT
CARE CONTINUĂ ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ
(cf. Hotărârea Senatului nr. 43 / 23 sep. 2015)

Nr.
crt.

Numele

1.
2.
3.
4.
5.

BOARU
BUŢA
MITULEŢU
STĂNCILĂ
ŢENU

6.

HANGANU

Ordinul (nr./data)
prin care s-a conferit calitatea
Prenumele
de
conducător de doctorat
ŞTIINŢE MILITARE
GHEORGHE
3573 /19.04.2002
VIOREL
3573 /19.04.2002
ION
1071/15.05.2007
LUCIAN
5288/28.12.2001
COSTICĂ
3823/03.05.2006
INFORMAŢII ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ
MARIUS

5264/05.09.2011

Domeniul de
îndrumare

Ştiinţe
Ştiinţe
Ştiinţe
Ştiinţe
Ştiinţe

militare
militare
militare
militare
militare

ISN

Total = 6
CONDUCĂTORII DE DOCTORAT PENSIONAŢI

Nr.
crt.

Ordinul (nr./data)
prin care s-a conferit calitatea
Prenumele
de
conducător de doctorat
ŞTIINŢE MILITARE
EMIL
4298/24.07.1997
MARIN
3573/19.04.2002
GHEORGHE
1071/15.05.2007
SORIN
4110/05.06.2003

Numele

7.
8.
9.
10.

CHEŢE
ILIE
NICOLAESCU
VEGHEŞ

INFORMAŢII ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ
11.
Total = 4
TOTAL COND. DR. = 42
NECLASIFICAT
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Domeniul de
îndrumare

Ştiinţe
Ştiinţe
Ştiinţe
Ştiinţe

militare
militare
militare
militare

NECLASIFICAT

ANEXA 10 B

SITUAŢIA NUMERICĂ A STUDENŢILOR INMATRICULAŢI
LA ŞCOALA DOCTORALĂ
„ŞTIINŢE MILITARE” (SM)/„ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII” (SMI)
„INFORMAŢII ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ” (ISN) /
„SECURITATE NAŢIONALĂ”(SN)

Nr.
crt.

Anul

1.

Înmatriculaţi

TOTAL

SM/SMI

ISN/SN

2011/2012

32

16

48

2.

2012/2013

35

18

53

3.

2013/2014

34

19

4.

2014/2015

42

18

5.

2015/2016

45

18
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53
60
63

NECLASIFICAT

ANEXA 10C

SITUAŢIA NUMERICĂ A ABSOLVENŢILOR
Domeniile
„ŞTIINŢE MILITARE” (SM)/„ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII” (SMI)
„INFORMAŢII ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ” (ISN) /
„SECURITATE NAŢIONALĂ”(SN)

Nr.
crt.

Anul

6.

Absolvenţi

TOTAL

SM/SMI

ISN/SN

2011/2012

42

30

72

7.

2012/2013

38

24

62

8.

2013/2014

58

8

9.

2014/2015

23

9

10.

2015/2016

41

17

NECLASIFICAT
65 din 72

66
32
58

NECLASIFICAT

ANEXA 11

NECLASIFICAT
66 din 72

NECLASIFICAT

NECLASIFICAT
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NECLASIFICAT

NECLASIFICAT
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NECLASIFICAT

NECLASIFICAT
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ANEXA 12

REZULTATE
obţinute din activitatea de cercetare ştiinţifică în ultimii 5 ani
Nr.
Anul
Indicator
crt.
2011 2012 2013 2014 2015
1. Număr de teze de doctorat publicate
6
11
10
9
10

2.

Numărul de lucrări publicate de către
personalul de predare şi cercetare ştiinţifică, în
reviste indexate ISI Web of Knowledge - în
reviste din străinătate indexate BDI (specifice
42
fiecărui domeniu) sau în reviste categoria B+
(CNCS) - în reviste de specialitate naţionale
recunoscute de CNCS (categoria B)
Numărul de lucrări publicate de către
studenţii-doctoranzi, în perioada studiilor
doctorale: − în reviste indexate ISI Web of
Knowledge; − în reviste din străinătate
126
indexate BDI (specifice fiecărui domeniu) sau
în reviste categoria B+ (CNCS); − în reviste de
specialitate naţionale recunoscute de CNCS
(categoria B)
Numărul de cărţi, de unic autor sau
coordonate, publicate la edituri internaţionale,
de către membrii personalului de predare şi
8
cercetare ştiinţifică şi de către studenţiidoctoranzi
Numărul de cărţi, de unic autor sau
coordonate, publicate la edituri naţionale,
recunoscute de CNCS, de către membrii
personalului de predare şi cercetare ştiinţifică
şi de către studenţii-doctoranzi
Numărul de capitole de carte, publicate la
edituri internaţionale de către membrii
2
personalului de predare şi cercetare ştiinţifică
şi de către studenţii-doctoranzi
Numărul de capitole de carte publicate la
edituri naţional recunoscute de CNCS, de către
membrii personalului de predare şi cercetare
ştiinţifică şi de către studenţii-doctoranzi

TOTAL

54

50

64

44

254

144

121

153

230

774

14

14

13

15

64

-

-

-

-

-

4

5

5

3

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

167

88

46

60

35

396

11. spectacole în străinătate

-

-

-

-

-

-

Premii şi medalii obţinute de către
personalului de predare şi
12. membrii
cercetare ştiinţifică şi de către studenţiidoctoranzi

-

-

-

-

-

-

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Numărul de brevete depuse şi/sau acordate
în cadrul şcolii doctorale.
Numărul de proiecte în parteneriat cu

9. economia sau societatea în cadrul şcolii
doctorale

titlurilor de doctor confirmate
10. Numărul
prin Ordin al ministrului
Creaţii / performanţe, concerte / expoziţii /
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ANEXA 13

ASIGURAREA CU RESURSE UMANE DE CALITATE

Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Indicator

Număr

Personal de predare şi cercetare cu norma de
bază
Personal de predare şi cercetare asociat
Numărul membrilor personalului de predare
şi cercetare ştiinţifică şi numărul studenţilordoctoranzi, care deţin calitatea de membru în
comitete editoriale/ştiinţifice ale unor reviste
indexate ISI Web of Knowledge
Numărul membrilor personalului de predare
şi cercetare ştiinţifică şi numărul studenţilordoctoranzi, care deţin calitatea de membru în
comitete de organizare/ştiinţifice ale unor
conferinţe indexate ISI Web of Knowledge
Numărul membrilor personalului de predare
şi cercetare ştiinţifică membri în comitete
editoriale ale editurilor internaţionale
prezente în lista CNCS pe domenii
Numărul membrilor personalului de predare
şi cercetare ştiinţifică şi numărul studenţilordoctoranzi, care deţin poziţii de conducere în
organizaţii profesionale internaţionale
Personal format în afara universităţii, în
universităţi din străinătate
Invitaţii la conferinţe internaţionale în
calitate de keynote speakers
Raportul număr doctoranzi/număr de
conducători de doctorat
Personal care desfăşoară activităţi de
cercetare în străinătate
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Observaţii

13
19

1

5

-

-

2
6/1
-

-

NECLASIFICAT

ANEXA 14
INTERNAŢIONALIZAREA
Nr.
crt.

Indicator

Numărul doctoratelor în cotutelă, aflate în
desfăşurare
14. Numărul doctoratelor în cotutelă, finalizate
Numărul de proiecte internaţionale depuse
15.
şi/sau câştigate
Numărul studenţilor-doctoranzi
înmatriculaţi la programe de studii ale
unor instituţii de învăţământ superior din
16.
străinătate, pe o perioadă de cel puţin 3
luni (ERASMUS şi alte forme de finanţare
a stagiilor
Numărul studenţilor-doctoranzi, cetăţeni ai
17.
altor state
Număr de internshipuri internaţionale
18. oferite şi realizate în cadrul şcolii
doctorale
Număr de şcoli de vară cu participare
19.
internaţională
Numărul membrilor personalului de
predare şi cercetare ştiinţifică şi numărul
20.
studenţilor-doctoranzi care au participat la
şcoli de vară/iarnă
Numărul membrilor personalului de
predare şi cercetare ştiinţifică atras de la
universităţi din străinătate, pentru activităţi
21.
de predare sau pentru activităţi de
cercetare ştiinţifică (pentru o perioadă
echivalentă cu cel puţin un semestru
Numărul membrilor personalului de
predare şi de cercetare ştiinţifică, care au
22.
beneficiat de programe de mobilitate
internaţională
Numărul studenţilor-doctoranzi care
23. studiază integral într-o limbă de circulaţie
internaţională
Cursuri predate într-o limbă de circulaţie
24.
internaţională
Personal angajat provenind din străinătate,
25.
din universităţi şi institute de cercetare
Susţinere de prelegeri în străinătate pentru
26.
o perioadă de minimum 2 săptămâni
13.

2011

2012

Anul
2013

2014

2015

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

