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Nr. … /.......... 

DRAFT 
 

Programul1 vizitei de evaluare instituțională - IOSUD / domenii de studii universitare de doctorat 
a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

The timetable of the institutional evaluation visit - IOSUD / doctoral study domains at the  
Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca  

 
Perioada vizitei de evaluare: 02-05.11.2021  
The period of the evaluation: 02-05.11.2021 

 

 
Evaluarea Externă Periodică a IOSUD și a domeniilor de studii universitare de doctorat 
Periodical External Evaluation of the Institution Organising Doctoral Study Programs (IOSUD), and 
of the doctoral study domains 
 

Data/ ora 
Date/ hour 
(Bucharest 

time) 

Activitate/ Activity Participanți/ Participants Observații/ Remarks 

Marți / Tuesday, 02.11.2021 
09:00-09:50 Întâlnire preliminară online pentru 

pregătirea și armonizarea etapelor 
de evaluare, în modul mixt, la nivel 
de domeniu de doctorat și IOSUD 
Online preliminary meeting for the 
preparation and harmonization of 
evaluation steps, in hybrid mode, of 
doctoral study domain and IOSUD 

- toți membrii echipei de 
evaluare 
all members of the 
evaluation team 

Înregistrare audio-
video/ platforma 
ARACIS Ciscowebex/ 
ZOOM 
Audio-video 
recording/ ARACIS 
Ciscowebex/ ZOOM 
platform 

10:00-10:50 Întâlnirea online a comisiei de 
experți evaluatori cu reprezentanții 
conducerii universității și ai CSUD 
Online meeting with representatives 
of the institution and of the Council 
for Academic Doctoral Studies 
(CSUD) 

- toți membrii echipei de 
evaluare 
all members of the 
evaluation team 
 

- reprezentanți ai conducerii  
representatives of the 
University management 
- reprezentanți ai CSUD și ai 
școlii doctorale 
representatives of the CSUD 
and of the Doctoral School  
- persoane de contact pentru 
IOSUD și domeniile de 
doctorat 

Înregistrare audio-
video/ platforma  
Audio-video 
recording/ …. platform 
 

 
1 În perioada vizitei pot fi solicitate și alte întâlniri, pentru eventuale clarificări.  

During the visit other meetings may be requested for possible clarifications. 

mailto:office@aracis.ro
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Data/ ora 
Date/ hour 
(Bucharest 

time) 

Activitate/ Activity Participanți/ Participants Observații/ Remarks 

contact persons for IOSUD 
and doctoral domains 

11:00- 11:50 Întâlnire online a comisiei de experți 
evaluatori pentru IOSUD cu directorul 
CSUD, directorii școlii doctorale și 
echipa care a realizat raportul de 
evaluare internă 
Online meeting of IOSUD evaluation 
panel members with the director of 
CSUD, directors of doctoral schools 
and the team responsible for the 
internal evaluation report 
 
 
 
 
 
 
DDa2: Întâlnire online a comisiei de 
experți evaluatori pentru DD cu 
responsabilul domeniului de studii 
universitare de doctorat evaluat și cu 
echipa care a realizat raportul de 
evaluare internă 
DDa2: Online meeting with  the 
contact person for the doctoral study 
domain under review and the team 
responsible for the internal 
evaluation report 

- membrii comisiei de experți 
evaluatori pentru IOSUD 
- members of IOSUD 
evaluation panel 
 
- directorul CSUD și directorii 
școlilor doctorale  
the director of CSUD and the 
directors of doctoral schools 
- membrii echipei care a 
realizat raportul de evaluare 
internă 
members of the team 
responsible for the internal 
evaluation report 
 
- membrii comisiei de experți 
evaluatori pentru domeniul 
de studii de doctorat 
evaluation panel members 
for doctoral study domain 
 
- responsabilul domeniului 
de studii de doctorat și 
echipa care a realizat 
raportul de evaluare internă 
the doctoral study domain 
contact person and the team 
responsible for the internal 
evaluation report 

Înregistrare audio-
video/ platforma  
Audio-video 
recording/ …. Platform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrare audio-
video/ platforma  
Audio-video 
recording/ …. platform 
 

12.00-12.50  Întâlnire online a comisiei de experți 
evaluatori pentru IOSUD cu cadre 
didactice din școlile doctorale ale 
IOSUD 
Online meeting of IOSUD evaluation 
panel members with academic staff 
of the doctoral schools 
 
 
 

- membrii comisiei de experți 
evaluatori pentru IOSUD 
- members of IOSUD 
evaluation panel 
 
- cadre didactice din școlile 
doctorale ale IOSUD 
academic staff of the 
doctoral schools 
 
 

Înregistrare audio-
video/ platforma  
Audio-video 
recording/ …. platform 
 
 
 
 
 
 

 
2 Pentru toate întâlnirile din program unde se menționează DDa, se vor organiza întâlniri, în paralel, pentru domeniile 
de doctorat listate în secțiunea A de la finalul acestui document.  
For all the meetings where DDa is mentioned, parallel meetings will be organized for the doctoral domains listed in 
section A, at the end of this document. 
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Data/ ora 
Date/ hour 
(Bucharest 

time) 

Activitate/ Activity Participanți/ Participants Observații/ Remarks 

DDa: Întâlnire online a comisiei de 
experți evaluatori cu cadre didactice 
din domeniul de studii de doctorat 
evaluat 
DDa: Online meeting with  academic 
staff of the doctoral study domain 
under review 

- membrii comisiei de experți 
evaluatori pentru domeniul 
de studii de doctorat 
evaluation panel members 
for doctoral study domain 
 
- cadre didactice din 
domeniul de studii de 
doctorat evaluat 
academic staff of the 
doctoral study domain 

Înregistrare audio-
video/ platforma  
Audio-video 
recording/ …. platform 

13.00-13.50  Întâlnire online a comisiei de experți 
evaluatori pentru IOSUD cu Comisia 
de Etică 
Online meeting of IOSUD evaluation 
panel members with the Etics 
Commission 

- membrii comisiei de experți 
evaluatori pentru IOSUD 
- members of IOSUD 
evaluation panel 
 
- membrii Comisiei de Etică 
members of the Etics 
Commission 

Înregistrare audio-
video/ platforma  
Audio-video 
recording/ …. platform 
 

14:00-14:50 DDb3: Întâlnire online a comisiei de 
experți evaluatori pentru DD cu 
responsabilul domeniului de studii 
universitare de doctorat evaluat și cu 
echipa care a realizat raportul de 
evaluare internă 
DDb3: Online meeting with  the 
contact person for the doctoral study 
domain under review and the team 
responsible for the internal 
evaluation report 

- membrii comisiei de experți 
evaluatori pentru domeniul 
de studii de doctorat 
evaluation panel members 
for doctoral study domain 
 
- responsabilul domeniului 
de studii de doctorat și 
echipa care a realizat 
raportul de evaluare internă 
the doctoral study domain 
contact person and the team 
responsible for the internal 
evaluation report 

Înregistrare audio-
video/ platforma  
Audio-video 
recording/ …. platform 

15:00-15:50 DDb: Întâlnire online a comisiei de 
experți evaluatori cu cadre didactice 
din domeniul de studii de doctorat 
evaluat 
DDb: Online meeting with  academic 
staff of the doctoral study domain 
under review 

- membrii comisiei de experți 
evaluatori pentru domeniul 
de studii de doctorat 
evaluation panel members 
for doctoral study domain 
 
- cadre didactice din 
domeniul de studii de 
doctorat evaluat 

Înregistrare audio-
video/ platforma  
Audio-video 
recording/ …. platform 

 
3Pentru toate întâlnirile din program unde se menționează DDb, se vor organiza întâlniri, în paralel, pentru domeniile 
de doctorat listate în secțiunea B de la finalul acestui document.  
For all the meetings where DDa is mentioned, parallel meetings will be organized for the doctoral domains listed in 
section B, at the end of this document. 
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Data/ ora 
Date/ hour 
(Bucharest 

time) 

Activitate/ Activity Participanți/ Participants Observații/ Remarks 

academic staff of the 
doctoral study domain 

16:00-16:50 DDb: Întâlnire online a comisiei de 
experți evaluatori cu angajatorii din 
domeniul de studii de doctorat 
evaluat 
DDb: Online meeting with  employers 
representatives of the doctoral study 
domain under review 

- membrii comisiei de experți 
evaluatori pentru domeniul 
de studii de doctorat 
evaluation panel members 
for doctoral study domain 
 
- angajatori din domeniul de 
studii de doctorat evaluat 
employers representatives of 
the doctoral study domain 

Înregistrare audio-
video/ platforma  
Audio-video 
recording/ …. platform 

17:00- 17:50 Întâlnire online a comisiei de experți 
evaluatori pentru IOSUD cu 
angajatorii 
Online meeting of IOSUD evaluation 
panel members with the employers 
representatives 
 
 
 
DDa: Întâlnire online a comisiei de 
experți evaluatori cu angajatorii din 
domeniul de studii de doctorat 
evaluat 
DDa: Online meeting with  employers 
representatives of the doctoral study 
domain under review 

- membrii comisiei de experți 
evaluatori pentru IOSUD 
- members of IOSUD 
evaluation panel 
 
- angajatori 
employers representatives 
 
 
- membrii comisiei de experți 
evaluatori pentru domeniul 
de studii de doctorat 
evaluation panel members 
for doctoral study domain 
 
- angajatori din domeniul de 
studii de doctorat evaluat 
employers representatives of 
the doctoral study domain 

Înregistrare audio-
video/ platforma  
Audio-video 
recording/ …. Platform 
 
 
 
 
 
Înregistrare audio-
video/ platforma  
Audio-video 
recording/ …. platform 
 

18:00- 19:00 Întâlnire tehnică online, pentru 
discuții privind prima zi de evaluare 
Online technical meeting for 
discussions on the evaluation Day 1 

- toți membrii echipei de 
vizită 
all members of the 
evaluation team 

Înregistrare audio-
video/ platforma 
ARACIS Ciscowebex/ 
ZOOM 
Audio-video 
recording/ ARACIS 
Ciscowebex/ ZOOM 
platform  

Miercuri/ Wednesday, 03.11.2021 

09:00-09:50 DDb: Întâlnire online a comisiei de 
experți evaluatori cu studenții din 
domeniul de studii de doctorat 
evaluat 
DDb: Online meeting with  students 
of the doctoral study domain under 
review 

- membrii comisiei de experți 
evaluatori pentru domeniul 
de studii de doctorat 
evaluation panel members 
for doctoral study domain 
 

Înregistrare audio-
video/ platforma 
ARACIS Ciscowebex/ 
ZOOM 
Audio-video 
recording/ ARACIS 
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Data/ ora 
Date/ hour 
(Bucharest 

time) 

Activitate/ Activity Participanți/ Participants Observații/ Remarks 

 - studenți din domeniul de 
studii de doctorat evaluat 
graduates of the doctoral 
study domain 

Cisco webex/ ZOOM 
platform 

10:00-10:50 DDb: Întâlnire online a comisiei de 
experți evaluatori cu absolvenții din 
domeniul de studii de doctorat 
evaluat 
DDb: Online meeting with  graduates 
of the doctoral study domain under 
review 
 

- membrii comisiei de experți 
evaluatori pentru domeniul 
de studii de doctorat 
evaluation panel members 
for doctoral study domain 
 
- absolvenți din domeniul de 
studii de doctorat evaluat 
graduates of the doctoral 
study domain 

Înregistrare audio-
video/ platforma  
Audio-video 
recording/ …. platform 
 

11:00- 11:50 Întâlnire online a comisiei de experți 
evaluatori pentru IOSUD cu studenți 
ai școlilor doctorale ale IOSUD 
Online meeting of IOSUD evaluation 
panel members with students of the 
doctoral schools 
 
 
 
 
DDa: Întâlnire online a comisiei de 
experți evaluatori cu studenții din 
domeniul de studii de doctorat 
evaluat 
DDa: Online meeting with  students 
of the doctoral study domain under 
review 
 
 
 

- membrii comisiei de experți 
evaluatori pentru IOSUD 
- members of IOSUD 
evaluation panel 
 
- studenți din școlile 
doctorale ale IOSUD 
students of the doctoral 
schools 
 
- membrii comisiei de experți 
evaluatori pentru domeniul 
de studii de doctorat 
evaluation panel members 
for doctoral study domain 
 
- studenți din domeniul de 
studii de doctorat evaluat 
students of the doctoral 
study domain 

Înregistrare audio-
video/ platforma 
ARACIS Ciscowebex/ 
ZOOM 
Audio-video 
recording/ ARACIS 
Cisco webex/ ZOOM 
platform 
 
 
Înregistrare audio-
video/ platforma 
ARACIS Ciscowebex/ 
ZOOM 
Audio-video 
recording/ ARACIS 
Cisco webex/ ZOOM 
platform 

12:00-12:50 Întâlnire online a comisiei de experți 
evaluatori pentru IOSUD cu 
absolvenți  
Online meeting of IOSUD evaluation 
panel members with graduates  
 
 
 
 
 
DDa: Întâlnire online a comisiei de 
experți evaluatori cu absolvenții din 

- membrii comisiei de experți 
evaluatori pentru IOSUD 
- members of IOSUD 
evaluation panel 
 
- absolvenți ai școlilor 
doctorale ale IOSUD 
graduats of the doctoral 
schools 
 

Înregistrare audio-
video/ platforma  
Audio-video 
recording/ …. platform 
 
 
 
 
 
 
Înregistrare audio-
video/ platforma  
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Data/ ora 
Date/ hour 
(Bucharest 

time) 

Activitate/ Activity Participanți/ Participants Observații/ Remarks 

domeniul de studii de doctorat 
evaluat 
DDa: Online meeting with  students 
of the doctoral study domain under 
review 
 
 

- membrii comisiei de experți 
evaluatori pentru domeniul 
de studii de doctorat 
evaluation panel members 
for doctoral study domain 
 
- absolvenți din domeniul de 
studii de doctorat evaluat 
graduates of the doctoral 
study domain 

Audio-video 
recording/ …. platform 
 

13:00- 17.00 Activitate în cadrul comisiilor de 
evaluare: IOSUD și domenii de studii 
doctorale/ 
Activity within the evaluation panels: 
IOSUD and doctoral study domains 
 
Respectiv/ Respectively 
 
Deplasarea reprezentanților echipei 
de evaluare pentru vizita la fața 
locului/ Travel of evaluation panels 
representatives for the on-site visit  

Comisiile de evaluare pentru 
IOSUD și pentru domeniile 
de doctorat 
Evaluation panels for IOSUD 
and doctoral domains  

Se lucrează 
independent și/ sau în 
colaborare cu membrii 
comisiei; platforma 
ARACIS Ciscowebex/ 
ZOOM (dacă e cazul) 
Independent and/ or 
collaborative work 
with other panel 
members; ARACIS 
Cisco webex/ ZOOM 
platform (if the case) 

18:30- 19:30 Întâlnire tehnică online, pentru 
identificarea aspectelor specifice 
care trebuie clarificate pe parcursul 
vizitei la fața locului (dacă este cazul) 
Online technical meeting to identify 
specific issues that need to be 
clarified during the on-site visit (if 
the case) 

- toți membrii echipei de 
vizită 
all members of the 
evaluation team 

Înregistrare audio-
video/ platforma 
ARACIS Ciscowebex/ 
ZOOM 
Audio-video 
recording/ ARACIS 
Ciscowebex/ ZOOM 
platform  

Joi / Thursday, 04.11.2021 

09:00-17:00 Reuniuni de lucru față în față4, 
vizitarea bazei materiale didactice și 
de cercetare 
 
Face-to-face working meetings3, visit 
of  the educational and research 
infrastructure 
 
Programul va include întâlniri cu: 
conducerea universității, 
reprezentanți ai Consiliului CSUD și 

- directorul de misiune, 
coordonatorul comisiei de 
evaluare a IOSUD, 
coordonatorii comisiilor de 
evaluare a domeniilor de 
doctorat, student evaluator 
the director of the evaluation 
mission, the coordinator of 
the IOSUD evaluation panel, 
the coordinators of doctoral 

Vizită la fața locului 
On-site visit  
 
De comun acord cu 
universitatea, 
întâlnirile de lucru pot 
fi organizate astfel 
încât la ele să 
participe și membrii 
comisiilor de evaluare 
ce nu vor fi prezenți la 

 
4 Experții evaluatori la nivelul domeniilor de studii universitare de doctorat pot stabili independent programul vizitei 
la fața locului, de comun acord cu persoana de contact de la domeniul evaluat și respectând programul întâlnirilor 
comune cu restul membrilor echipei de evaluare. The evaluators at doctoral study domain level can independently 
establish the program of the on-site visit, in agreement with the contact person for the evaluated domain and 
respecting the schedule of joint meetings with the rest of the evaluation panel members. 
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Data/ ora 
Date/ hour 
(Bucharest 

time) 

Activitate/ Activity Participanți/ Participants Observații/ Remarks 

ai Consiliului școlii doctorale, 
reprezentanți ai Comisiei de etică, 
reprezentanți ai universității 
implicați în asigurarea internă a 
calității studiilor doctorale, 
reprezentanți ai centrelor de 
cercetare din domeniile de doctorat 
evaluate. 
The program will include meetings 
with: university management, 
representatives of the CSUD Council 
and the Doctoral School Council, 
representatives of the Ethics 
Commission, university 
representatives involved in internal 
quality assurance of doctoral studies, 
representatives of the research 
centers in the doctoral domains 
under review. 

domain evaluation panels, 
student evaluator 
- reprezentanți ai 
universității 
university representatives 

fața locului, dacă 
aceștia vor considera 
necesar. 
In agreement with the 
university, the working 
meetings can be 
organized so that the 
members of the 
evaluation panels who 
will not be present on 
site to be able to 
participate as well, if 
they deem it 
necessary. 

Vineri / Friday, 05.11.2021 

09:00- 09:50 Întâlnire tehnică online, pentru 
prezentarea celor constatate în 
cadrul vizitei la fața locului 
Online technical meeting to identify 
specific issues that need to be 
clarified, if necessary, during the on-
site visit 

- toți membrii echipei de 
evaluare 
all members of the 
evaluation team 

Înregistrare audio-
video/ platforma 
ARACIS Ciscowebex/ 
ZOOM 
Audio-video 
recording/ ARACIS 
Cisco webex/ ZOOM 
platform  

10:00- 13:50 Finalizarea documentelor 
Completion of the evaluation 
documents  

Comisiile de evaluare pentru 
IOSUD și pentru domeniile 
de doctorat 
Evaluation panels for IOSUD 
and doctoral domains  

Se lucrează 
independent și/ sau în 
colaborare cu membrii 
comisiei; platforma 
ARACIS Ciscowebex/ 
ZOOM (dacă e cazul) 
Independent and/ or 
collaborative work 
with other panel 
members; ARACIS 
Cisco webex/ ZOOM 
platform (if the case) 

14:00-15:20 Întâlnire online pentru concluzii 
Online meeting for conclusions 

- toți membrii echipei de 
evaluare 
all members of the 
evaluation team 

Înregistrare audio-
video/ platforma 
ARACIS Ciscowebex/ 
ZOOM 
Audio-video 
recording/ ARACIS 
Cisco webex/ ZOOM 
platform 
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Data/ ora 
Date/ hour 
(Bucharest 

time) 

Activitate/ Activity Participanți/ Participants Observații/ Remarks 

15:30-16:30 Întâlnire finală online în vederea 
prezentării principalelor constatări 
rezultate în urma evaluării la nivel de 
domenii de doctorat și IOSUD și a 
recomandărilor de îmbunătățire a 
calității  
Meeting with representatives of the 
institution under review to discuss on 
the conclusions of the evaluation 
process and the main 
reccomandations 

- toți membrii echipei de 
evaluare 
all members of the 
evaluation team 
 
- reprezentanții universității 
university representatives 

Înregistrare audio-
video/ platforma  
Audio-video 
recording/ …. platform 
 

 
Prof. univ. dr. Simona LACHE Prof. univ. dr. Daniel DAVID 

Director de misiune Rector 
 
 
Împărțirea pe secțiuni a domeniilor de studii universitare de doctorat pentru organizarea 
corespunzătoare a întâlnirilor online: 
 

Secțiunea A (DDa) Secțiunea B (DDb) 

Matematică Informatică 

Fizică Chimie 

Geografie Știința mediului 

Inginerie chimică Geologie 

Sociologie Biologie 

Psihologie Inginerie mecanică 

Științe Politice Științe ale comunicării 

Drept Relații internaționale și studii europene 

Contabilitate Științe ale educației 

Economie Științe administrative 

Finanțe Cibernetică și statistică 

Marketing Management 

Istorie Filosofie 

Teologie Filologie 

Teatru și artele spectacolului Cinematografie și media 

 Știința sportului și educației fizice 

 


	Evaluarea Externă Periodică a IOSUD și a domeniilor de studii universitare de doctorat
	Periodical External Evaluation of the Institution Organising Doctoral Study Programs (IOSUD), and of the doctoral study domains

