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În cadrul proiectului desfăşurat de către Universitatea din Craiova, pe parcursul 
perioadei Aprilie 2009 – August 2009, conform graficului de implementare a proiectului, au 
fost realizate şi atinse următoarele activităţi şi rezultate corelative: 

 
A2. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare (parteneriat) cu universităţi din Uniunea 

Europeană (Data iniţierii: 01.10.2008; Stadiul activităţii:  activitate în desfăşurare)  
Au fost organizate numeroase întâlniri ale membrilor echipei de proiect cu privire la 

relaţiile internaţionale ale Universităţii din Craiova cu alte universităţi în vederea identificării 
instituţiilor cu care se vor încheia acorduri de cooperare (parteneriat). De asemenea, în lunile 
mai şi iunie ale anului 2009, Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor, responsabilul acestei 
activităţi în cadrul proiectului, şi Lect. univ. dr. George Gîrleşteanu, secretar de proiect, în 
cadrul unei deplasări la Universitatea Bourgogne, Dijon, Franţa, au avut noi întâlniri cu 
reprezentanţi  ai acestei instituţii universitare europene de prestigiu (Prof. univ. dr. Patrick 
Charlot şi Prof. univ. dr. Yan Laidie), întâlniri în care s-a dezbătut din nou chestiunea 
încheierii unor acorduri de parteneriat. În acelaşi timp, discuţiile cu reprezentanţii 
Universităţii Bourgogne, Dijon, Franţa, au fost reluate în luna iulie, cu ocazia participării 
acestora ca membrii specialişti în cadrul unei comisii de doctorat la Universitatea din 
Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, stabilindu-se un acord verbal de 
principiu în vederea încheierii unui acord de parteneriat între cele două centre universitare în 
lunile următoare.  

 
A3. Dezvoltarea şi întreţinerea bazei de date privind programele doctorale (Data 

iniţierii: 01.10.2008; Stadiul activităţii:  activitate în desfăşurare)  



                                         

    

                                         

UNIVERSITATEA 

DIN CRAIOVA 

Continuarea acestei activităţi a presupus administrarea şi actualizarea site-ului 
permanent al programului de studii doctorale iniţiat în toamna anului 2008 
(http://cis01.central.ucv.ro/bursedoctorale-posdru/), site ce oferă informaţii utile cu privire la 
proiect, activităţile şi rezultatele proiectului, graficul activităţilor proiectului, managementul 
proiectului şi echipa de implementare a proiectului, newsletter şi care găzduieşte revista 
electronică destinată publicării rezultatelor cercetărilor efectuate de doctoranzi, activitate 
desfăşurată separat în cadrul proiectului. 

Au fost colectate în continuare informaţii de natură administrativă cu privire la grupul 
ţintă şi a fost actualizată bază de date în format fizic ce conţine: 

- informaţii cu privire la doctoranzi (nume, prenume, domiciliu, telefon, e-mail, 
numele conducătorului de doctorat şi facultatea în care acesta funcţionează) 

- informaţii cu privire la conducătorii de doctorat (nume, prenume, telefon, e-mail, 
facultatea în care acesta funcţionează) 

- informaţii cu privire la membrii echipei de implementare (nume, prenume, telefon, 
e-mail). 

Totodată, prin intermediul adresei de e-mail create (bursedoctorale@yahoo.com) în 
care au fost introduse adresele de poştă electronică ale celor trei grupuri implicate în proiect 
(doctoranzi, conducători de doctorat, membrii echipei de implementare), a fost purtată în 
continuare cu aceştia o corespondenţă constantă din care au făcut parte newsletter-uri. S-a 
purtat o corespondenţă electronică asiduă cu cele trei grupuri implicate în proiect, iar feed-
back-ul obţinut dovedeşte o bună înţelegere a mecanismelor proiectului de către destinatarii 
corespondenţei, precum şi o implicare reală şi în timp util în ceea ce priveşte răspunsurile la 
solicitările echipei de implementare. 

 
A4. Editarea unei reviste (în format electronic) destinată publicării rezultatelor 

cercetărilor efectuate de doctoranzi (Data iniţierii: 01.04.2009; Stadiul activităţii:  activitate 
în desfăşurare)  

 Desfăşurarea acestei activităţi îşi găseşte drept suport tehnic realizarea anterioară a 
site-ului programului. Au fost organizate întâlniri ale membrilor echipei de proiect şi a fost 
identificată o posibilă soluţie tehnică pentru editarea unei reviste (în format electronic) 
destinată publicării rezultatelor cercetărilor efectuate de doctoranzi în urma unei consultări 
prealabile între managerul de proiect, Prof. univ. dr. Dan Popescu, şi responsabilul de 
activitate, Prof. univ. dr. ing. Mihai Mocanu. Soluţia tehnică identificată şi în curs de 
implementare constă în modelul Electronic Journal on Doctoral Research, o revistă 
electronică bazată pe Open Journal Systems (OJS). Open Journal Systems (OJS) este un 
sistem software deschis, configurabil, disponibil gratuit în format sursă (PHP) şi destinat 
administrării şi publicării online a jurnalelor academice. El este dezvoltat în cadrul Public 
Knowledge Project (PKP) la Universitatea din British Columbia (Canada) şi folosit 
actualmente la publicarea a peste 2000 de reviste electronice (cf. http://pkp.sfu.ca/ojs-
journals) de către comunitatea academică internaţională. Printre caracteristicile care 
demonstrează superioritatea acestei soluţii, menţionăm: flexibilitatea - echipa editorială poate 
controla structura revistei, cerinţele/ politicile de publicare/ recenzie etc.; managementul 
integrat atât la nivelul structurii/ conţinutului revistei cât şi al utilizatorilor/ rolurilor atribuite 
acestora; posibilităţi de trimitere/ subscriere on-line, de notificare prin email şi de asistare 
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completă a utilizatorilor (ajutor sensibil la context); instrumente de indexare, de citire etc. 
Etapa de download, instalare şi configurare a început, temporar fiind gazduiţi la adresa 
http://apps.software.ucv.ro/e-jdr/index.php/e-jdr. 

 
A5. Introducerea unor module privind managementul cercetării în programele 

de pregătire pentru grupul ţintă (Data iniţierii: 01.07.2009; Stadiul activităţii:  activitate în 
desfăşurare) 

Desfăşurarea acestei activităţi presupune introducerea în programul de pregătire 
pentru grupul ţintă a unui modul privind managementul cercetării de 30 de ore, în anul I, 
semestrul II. Au fost organizate întâlniri ale membrilor echipei de proiect şi a fost identificată 
o posibilă soluţie pentru implementarea unui modul privind managementul cercetării în urma 
unei consultări prealabile între managerul de proiect, Prof. univ. dr. Dan Popescu, şi 
responsabilul de activitate, Prof. univ. dr. ing. Mihail Mangra. Astfel, modulul privind 
managementul cercetării va presupune 30 de ore de curs desfăşurate pe parcursul a 5 întâlniri 
cu doctoranzii ce constituie grupul ţintă. Cele 5 întâlniri a câte 6 ore vor fi derulate pe 
parcursul lunilor iulie, august şi septembrie 2009, după cum urmează: o întâlnire în cursul 
lunii iulie, o întâlnire în cursul lunii august şi trei întâlniri în cursul lunii septembrie. Astfel, 
prima întâlnire a fost desfăşurată în data de 27 iulie 2009, urmând ca restul întâlnirilor să fie 
comunicate pe parcurs managerului de proiect şi doctoranzilor din grupul ţintă 

 
A7. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi (Data iniţierii: 19.12.2008; 

Stadiul activităţii:  activitate în desfăşurare) - Au fost derulate operaţiunile financiare necesare 
pentru acordarea burselor în cuantum de 1.850 lei/lună/doctorand pentru doctoranzii ce 
formează grupul ţintă (52 de doctoranzi). În acest sens, au fost efectuate plăţi aferente 
burselor doctoranzilor pentru perioada aprilie 2009 – iunie 2009.  

 
A9. Coordonarea implementării proiectului  (Data iniţierii: 01.10.2008; Stadiul 

activităţii:  activitate în desfăşurare) -  A fost asigurat de către echipa de implementare cadrul 
pentru realizarea managementului proiectului. In acest sens, au fost discutate procedurile 
privind contabilizarea distinctă a proiectului, achiziţiile din cadrul proiectului, arhivarea 
documentelor, alte probleme de natură financiară sau tehnică, etc. Au fost implementate cu 
succes 5 activităţi coordonate (A2. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare (parteneriat) cu 
universităţi din Uniunea Europeană; A3. Dezvoltarea şi întreţinerea bazei de date privind 
programele doctorale; A4. Editarea unei reviste (în format electronic) destinată publicării 
rezultatelor cercetărilor efectuate de doctoranzi; A5. Introducerea unor module privind 
managementul cercetării în programele de pregătire pentru grupul ţintă; A7. Furnizarea de 
sprijin financiar pentru doctoranzi). 
 
 
 
 

 

 
 


