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Absolvenții noștri… 

 

 Dinamica susținerilor de teze de doctorat în perioada 2015-2020 este 

prezentată în figura infra: 

 
Fig. 1: Dinamica susținerilor de teze de doctorat 2015-2020 

 

 Calificativele obținute la susținerile publice ale tezelor de doctorat 

 

Fig. 2: Calificative obținute la susținerile publice ale tezelor de doctorat 2015-2020 

 

 Rezultatele cercetării științifice a absolvenților 2015-2020 

Studenții doctoranzi care și-au finalizat studiile doctorale în ultimii cinci ani au 

desfășurat o intensă activitate de cercetare științifică, în directă legătură cu tema de cercetare 

abordată. 
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 Situația sintetică a acestei activități de cercetare este prezentată în figura de mai jos, 

pentru absolvenții 2015-2020: 

 

Fig. 3: Situația sintetică a cercetării absolvenților studiilor doctorale 2015-2020 
 

 

 Unul din punctele forte ale programului de studii universitare de doctorat în cadrul 

SDAP îl reprezintă asumarea și respectarea standardelor minimale de performanță obligatorii 

pentru susținerea publică a tezei de doctorat, conform Regulamentului instituțional de 

organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat. 

Cantitatea și calitatea cercetării doctorale este pusă în valoare prin valorificarea și 

diseminarea rezultatelor cercetării în publicații sau în cadrul unor manifestări științifice în 

țară și/sau în străinătate. Dinamică participării la manifestări științifice în țară și în străinătate 

a absolvenților din perioada analizată este una foarte susținută: 

 
Fig. 4: Participarea absolvenților la manifestări științifice 2015-2020 

 

Constatăm că numărul de participări la conferințe organizate în țară și în străinătate 

(198+18 = 216) depășește de mai bine de trei ori numărul de studenți doctoranzi care au 

absolvit studiile doctorale în perioada 2015-2020, raportul fiind de 3.13: 
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Fig. 5: Raportul dintre numărul de absolvenți și numărul de participări la manifestări științifice 

 

 Dacă analizăm raportul dintre numărul de produse intelectuale (articole și cărți 

publicate, participări la manifestări științifice) și numărul de absolvenți, constatăm că el este 

de 8.53: 

 

Fig. 6: Raportul dintre numărul de absolvenți și numărul de produse intelectuale 

 

Școala doctorală „Alexandru Piru”, având un singur domeniu de doctorat – 

FILOLOGIE – și două limbi străine reprezentate – limba franceză și limba engleză - , 

înregistrează o pondere ridicată a tezelor susținute în limbi străine.  

Procentajul numărului de teze redactate și prezentate în limba română este de 40%, 

iar cel al tezelor redactate în limbă străină este de 60%, mai precis 19% sunt redactate și 

prezentate în franceză și 41% în engleză. 

 
Fig. 7: Limba de redactare a tezelor de doctorat 2015-2020 
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 Atragerea de studenți străini la SDAP 

Un element important este prezența constantă a studenților străini care fac studii 

doctorale la școala noastră doctorală. În perioada 2015-2020 și-au finalizat studiile doctorale 

17 studenți străini, mai precis 24,64% din totalul de 69 de absolvenți. 

 
Fig. 8: Număr absolvenți străini 2015-2020 

 

Țările de proveniență ale absolvenților străini care și-au finalizat studiile doctorale la 

SDAP în perioada 2015-2020 sunt: 

 
Fig. 9: Țările de proveniență ale absolvenților străini 2015-2020 
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