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UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE - IOSUD 

 
Școala Doctorală de Științe Economice și Umaniste 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE 

Domeniul: ISTORIE 

Program de studii universitare  de doctorat 

Forma de Învăţământ: IF/FR 

Diploma acordată: DIPLOMA DE DOCTOR 

Durata studiilor: 3 ani (6 semestre) 

Cod: SDIS 
 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

CICLUL III - Doctorat 

 

I. Misiune 
 

Misiunea programului de studiu este de a forma cercetători care să manifeste o 

puternică motivație intelectuală, să dispună de competențe și abilități de autonomie cognitivă, 

să exceleze în domeniul de cercetare istorică sau arheologică pe care-l studiază, să dea dovadă 

de originalitate în tratarea subiectului ales și de capacitate de comunicare a rezultatelor 

obținute, în scris sau oral. Programul de studii își propune, de asemenea, să dezvolte abilitatea 

doctoranzilor de a identifica problema de cercetare și de a elabora un subiect de cercetare de 

sine stătător, de a opera cu un aparat conceptual bine elaborat și adecvat temei de cercetare, de 

a identifica cu multă atenție și de a pune în valoare sursele bibliografice prin raportare critică 

la conținutul și mesajul acestora, de a descoperi, analiza riguros și valorifica în mod adecvat 

izvoarele și sursele istorice și arheologice cu care lucrează. Programul de studii va oferi 

doctoranzilor infrastructura de cercetare, acces la resursele bibliografice, activități de formare 

și oportunități de publicare în domeniile istoriei, arheologiei și disciplinelor auxiliare istoriei 

și arheologiei pentru a facilita formarea competențelor și abilităților necesare atingerii 

criteriilor de performanță avute în vedere. 

 

Misiunea didactică: 

− formarea doctoranzilor în scopul obţinerii cunostinţelor şi competenţelor necesare 

cercetărilor în domeniul istoriei;  

− formarea abilităţilor necesare elaborării şi gestionării proiectelor de cercetare 

ştiinţifică în domeniul istoriei; 

− încurajarea spiritului critic în evaluarea obiectivă a rezultatelor cercetărilor;  

− educarea doctoranzilor în spiritul eticii cercetării ştiintifice; 

− pregătirea de specialişti în domeniul istoriei pentru inserţie pe piaţa muncii înalt 

calificate: învăţământ superior, R&D.  

 

Misiunea de cercetare-ştiinţifică: 

− integrarea în echipe și programe de cercetare naţionale şi internaţionale; 

− lărgirea cunoașterii științifice în domeniul istoriei; 

− diseminarea cunoştinţelor și interpretărilor noi prin publicații cu impact ridicat în 

lumea științifică internațională; 
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− dezvoltarea și aprofundarea legăturilor de colaborare cu universităţi şi instituţii de 

cercetare din tară şi străinătate în vederea realizării unor lucrări ştiinţifice şi cercetări 

commune etc. 
 

II. Obiective 
 

- Continuarea și confirmarea tradiției și a performanței științifice și de cercetare în 

domeniul istoriei a Universității „Valahia” din Târgoviște; 

- Formarea resursei umane specializată pentru activităţi de înalt nivel în domeniu, cu 

o componentă puternică de cercetare; 

- Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a UVT; 

- Asigurarea condiţiilor necesare participării la programe internaţionale de formare 

profesională şi cercetare în domeniu. 

 

III.  Cerinţe pentru obţinerea diplomei de doctor 

 Emiterea OM privind acordarea titlului de doctor. 

 

IV. Structura anului universitar (în săptămâni): 
Anul de 

studii 

Activităţi didactice Sesiune de examinare Vacanță 

Sem. I Sem. II Sem. I Sem II Iarnă Paste Vara 

Anul I 17 sapt.* 32sapt. 3 - - - - 

Anul II 26 sapt. 26 sapt. - - - - - 

Anul III 26 sapt. 26 sapt - - - - - 

*din care 5 săptămâni activitate de documentare, informare în domeniul temei de cercetare; 

elaborare plan individual de cercetare științifică şi 12 săptămâni activităţi didactice. 

 

 V.  Numărulorelor fizice săptămânale pentru activități didactice 

Anul de studii Sem. I Sem. II 

I 18 ore - 

II - - 

III - - 

 

VI. Condiții de promovare în programul de cercetare ştiinţifică 

 Promovarea din anul I în anul II: 

Susținerea raportului 1 de progres al cercetării ştiinţifice. 

 Promovarea din anul II în anul III: 

Susţinerea cel puțin a unui raport de progres al cercetării ştiinţifice. 
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VII. Planul de învățământ pe semestre  
 

Domeniul fundamental: ȘTIINȚE UMANISTE 

Domeniul:ISTORIE   
 

Anul I 
Semestrul I - PROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE 

AVANSATE 

 

Nr.

crt. 
COD Disciplina 

Nr. 

Credite 

Pregătirea 

studentului 

(ore) 

Număr ore: 

Forma 

 de  

verificare 

C S Total  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

DISCIPLINE  OBLIGATORII 

1. SDIS01 Metodologia  cercetării științifice 7 175 2 2 48 E 

2. SDIS02 Etică si integritate academică 4 100 1 1 24 E 

3. SDIS03 
Scrierea academică: aplicații în 

domeniul istoriei și arheologiei 
4 100 2 1 36 E 

4. SDIS04 
Metode calitative și cantitative de 

cercetare a istoriei 
4 100 2 1 36 E 

5. SDIS05 
Teorie și metodă în cercetarea istorică 

și arheologică contemporană 
4 100 2 1 36 E 

6. SDIS06 
Metode de studiu, conservare și 

valorificare a patrimoniului 
4 100 2 1 36 E 

7. SDIS07 

Activitate  de documentare, informare 

în domeniul temei de cercetare; 

elaborare plan individual de cercetare 

științifică 

3 75 
18 ore /săptămână x 

5 sapt = 90 ore 
V (A/R)* 

Total discipline obligatorii 30 750 
11 7 

216 6E +1V 
18 

 

* Verificare din partea coordonatorului ştiinţific, prin evaluarea continuă a activităţii şiacordarea 

calificativului„admis/respins”asupra planului de cercetare realizat. 

 

 

Semestrul II - PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 
 

Nr.

crt. 
COD Disciplina 

Nr. 

Credite 

Pregătirea 

studentului 

(ore) 

Număr ore: 

Forma 

 de  

verificare 

C S Total  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

8. SDIS08 

Activitate de documentare, elaborarea 

şi susținerea Raportului 1 de progres 

al programului de cercetare ştiinţifică 

30 750 - - - C 

Total activități de cercetare științifică 30 750 - - - 1 C 

 

* Colocviul se susţine în faţa comisiei de îndrumare şi se consideră “promovat” în cazul obţinerii calificativelor Foarte bine / 

Bine. În cazul obţinerii calificativului Satisfăcător colocviul se consideră “nepromovat”. 
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  Anul  II 

 
Semestrul III - PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

Nr.

crt. 
COD Disciplina 

Nr. 

Credite 

Pregătirea 

studentului 

(ore) 

Număr ore: 

Forma 

 de  

verificare 

C S Total  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9. SDIS09 

Activitate de documentare, elaborarea 

şi susținerea Raportului 2 de progres 

al programului de cercetare ştiinţifică 

30 750 - - - C 

Total activități de cercetare științifică 30 750 - - - 1 C 

* Colocviul se susţine în faţa comisiei de îndrumare şi se consideră “promovat” în cazul obţinerii calificativelor Foarte bine / 

Bine. În cazul obţinerii calificativului Satisfăcător colocviul se consideră “nepromovat”. 

 

Semestrul IV - PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

Nr.

crt. 
COD Disciplina 

Nr. 

Credite 

Pregătirea 

studentului 

(ore) 

Număr ore: 

Forma 

 de  

verificare 

C S Total  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

10. SDIS10 

Activitate de documentare, elaborarea 

si susținerea Raportului 3 de progres 

al programului de cercetare ştiinţifică 

30 750 - - - C 

Total activități de cercetare științifică 30 750 - - - 1 C 

* Colocviul se susţine în faţa comisiei de îndrumare şi se consideră “promovat” în cazul obţinerii calificativelor Foarte bine / 

Bine. În cazul obţinerii calificativului Satisfăcător colocviul se consideră “nepromovat”. 

 

Anul III 
 

Semestrul V - PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

Nr.

crt. 
COD Disciplina 

Nr. 

Credite 

Pregătirea 

studentului 

(ore) 

Număr ore: 

Forma 

 de  

verificare 

C S Total  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

11. SDIS11 
Activitate de documentare, elaborare  

teză de doctorat 
30 750 - - - V (A/R)* 

Total activități de cercetare științifică 30 750 - - - 1V 

* Verificare prin evaluarea continuă a activităţii, cu acordarea calificativului „admis/respins” de către coordonatorul ştiinţific 

asupra tezei de doctorat. 

 

Semestrul VI - PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

Nr.

crt. 
COD Disciplina 

Nr. 

Credite 

Pregătirea 

studentului 

(ore) 

Număr ore: 

Forma 

 de  

verificare 

C S Total  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

12. SDIS12 
Susţinerea tezei în faţa comisiei de 

îndrumare 
10 250 - - - C* 

13. SDIS13 Susţinerea publică a tezei de doctorat  20 500 - - - C** 

Total activități de cercetare științifică 30 750 - - - 2C 

* Colocviul se susţine în faţa comisiei de îndrumare şi se consideră “promovat” în cazul obţinerii calificativelor Favorabil / 

Favorabil cu recomandări. În cazul obţinerii calificativului Nefavorabil colocviul se consideră “nepromovat”. 

** Colocviul sesusţineîn faţa comisiei de susţinere publică şi se consideră “promovat” în cazul obţinerii calificativelor 

Excelent /Foarte bine / Bine / În cazul obţinerii calificativului Satisfăcătorcolocviul se consideră “nepromovat”. 


