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Reacții & sugestii de la participanți



1. Cum apreciați inițiativa CSUD de a înființa evenimente de 
training online?

,,Foarte utilă, mai ales 
pentru cei din primul 

an.”

,,O inițiativă foarte 
bună pentru 
doctoranzi.”

,,Sesiunea de webinarii a fost foarte bine 
organizată și a venit foarte mult în ajutorul 

doctoranzilor de anul I. Sunt încântat că 
am putut lua parte la aceste evenimente, 
iar faptul că CSUD ne pune la dispoziție 

acest sistem de integrare mă bucură și mai 
mult.”

,,E o idee bună, care permite doctoranzilor să 
comunice cu profesori din străinătate sau măcar le 

permite să vadă care este modul lor de gândire, 
viziunea lor asupra cercetării. Cred că e valoroasă, în 

special pentru doctoranzii din primii doi ani.”

,,Este o inițiativă foarte 
bună, de care era mare 

nevoie. Aceste traininguri 
sunt foarte utile.”

,,La nivel înalt.”



1. Cum apreciați inițiativa CSUD de a înființa evenimente de 
training online?

,,Performanța se bazează 
pe inițiativă. Mulțumim 
pentru inițiativă. Toate 
evenimentele dvs. sunt 

binevenite.”

,,O inițiativă lăudabilă.”

,,Foarte utilă pentru lărgirea perspectivei 
personale asupra procesului de elaborare 

a unei lucrări de doctorat.”

,,A fost o inițiativă foarte bună. Apreciez că 
aceste traininguri au fost în limba engleză, 

cu persoane din diferite domenii, ce au 
împărtășit din experiență personală diverse 
tips&tricks, necesare pentru orice student la 

doctorat.”



2. Ați accesat platforma educațională TUIASI (edu.tuiasi.ro, 
secțiunea studii doctorale) pentru a vizualiza înregistrările și 

prezentările?





3. La care webinare ați participat:



4. Trainingurile îmi sunt utile în desfășurarea activității de 
cercetare și finalizare a tezei de doctorat:



5. Consider oportună înfiinţarea de sesiuni de training în limba 
engleză, susţinute de traineri internaţionali:
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Da (15) Depinde - sunt ok training-urile in general, sa ii ajute pe cei care sunt la inceput sa-si formeze o idee mai
clara, dar cercetarea propriu-zisa este partea cea mai importanta (si cea mai grea).



6. Ce alte subiecte v-ar suscita interesul?

,,Ce sunt granturile si cum 
putem aplica pentru 
acestea? Cum este 

perceput doctoratul în 
afara domeniului 

universitar?”

,,Platforme si programe 
utilzate pentru 

cercetare.”

,,Ar putea fi util un training care să ne ajute 
să abordam mai bine organizarea 

granturilor: propunerea de proiect, 
management-ul resurselor, etc., dar ar fi 
folositor mai ales pentru cei care deja au 

terminat doctoratul și au ales să rămână în 
mediul academic.”

,,Consider că ar fi foarte util un training 
despre pașii ce trebuie urmați pentru 
scrierea unui proiect de cercetare.”

,,Cum să redactăm o lucrare de 
doctorat într-o limbă internațională, 

de preferat engleză. Mai specific, 
pentru studenții care au o cotutelă 

din altă țară.”

,,Redactarea, culegerea 
informațiilor, plagiatul, 

securitatea cibernetica.”



6. Ce alte subiecte v-ar suscita interesul?

,,Mi-ar placea să aflu mai multe despre unele tool-uri necesare pentru time 
management, task management și alte platforme necesare pentru a organiza mai 

bine munca pentru doctorat (din punct de vedere tematic, dar și organizațional). Cu 
siguranță sunt tool-uri unde atât studentul, cât și coordonatorul ar putea să 

structureze mai bine munca pentru doctorat. De asemenea, mi-ar plăcea să știu și de 
un tool care să ,,salveze" articolele citite (ar ajuta mult pentru momentul în care 

încep să scriu pentru teza finală sau alte articole). 
Mi-ar mai plăcea să fie invitate persoane care să ne ofere informații despre cum poți 
scrie o lucrare pentru jurnal sau teza finală, dar acele infomarții să conțină DOs and 
DON'Ts (ce greșeli să evităm din punct de vedere al cuvintelor/expresiilor folosite, să 

ne sfătuiască cum ar fi mai bine să scrie: de exemplu, capitolul de introducere ar 
trebui scris la sfârșit).

Probabil ar fi interesant să ne spună cineva care sunt beneficiile pentru a face un 
doctorat (indiferent dacă acea persoană rămâne în mediul academic sau nu). 

Bineînțeles, se pot da infomații despre ce înseamnă să continui cercetarea după ce 
termini doctoratul (poti lucra cu studenții de la licență/master), motive care l-ar 

determina pe doctorand să rămână în mediul academic, etc.
Sunt curioasa ce înseamnă post-doc și la ce ajuta.”



6. Ce alte subiecte v-ar suscita interesul?

,,Elementele cheie pentru 
formarea abilitatilor de 

scriere a unei lucrari stiintifice 
de calitate.”

,,Subiecte legate de 
scrierea/ finalizarea/ 
susținerea tezei de 

doctorat.”

,,Ar putea fi util un training care să ne ajute 
să abordam mai bine organizarea 

granturilor: propunerea de proiect, 
management-ul resurselor, etc., dar ar fi 
folositor mai ales pentru cei care deja au 

terminat doctoratul și au ales să rămână în 
mediul academic.”

,,O continuare a temei abordate de prof. Gawel Zyla. Din 
prezentarea acestuia, am tras concluzia că este o persoană 

foarte realistă, ce s-a adaptat nevoilor din sistemul de 
cercetare (a utilizat un spațiu ce nu mai prezenta interes 
pentru domeniul nuclear și i-a schimbat utilitatea).  Mai 

exact, aș dori să se abordeze într-un webinar modul în care 
ar trebui să procedăm ca să obținem finanțarea și 

implementarea rezultatelor cercetărilor în industrie. 
Recunoșterea profesională se face prin aplicativitatea 

cercetărilor în afara laboratoarelor. În ziua de astăzi, multe 
cercetări au rămas fără ecou.”

,,Redactarea tezei - mai 
în amănunt, mai multe 

exemple.”



7. Alte sugestii?

,,Poate ar fi utilă și o prezentare cu 
profesori, doctoranzi români, pentru a 
înțelege cum este perceput doctoratul 

în România.

,,Consider că directorii școlilor doctorale de la fiecare 
facultate ar trebui să continue activitatea dumneavoastră 
prin astfel de seminarii. Spre exemplu la ultimul seminar, 
de mare folos după părerea mea, Domnul Profesor Lugo 
a prezentat un cadru general de structurare a tezei . Din 
punctul meu de vedere, după acesta ar fi binevenit un 
seminar mai specific axat pe domeniul de studiu. Ar fi 

oportun ca acesta să se realizeze împreună cu profesori 
de la alte universități din țară (sau din străinătate) pe 

același domeniu.”

,,Sunt studentă la doctorat în co-tutelă cu Universitatea din 
Zaragoza. Aici, în timpul doctoratului, trebuie să aduni un anumit 
punctaj până la terminarea stagiului de doctorat, punctaj adunat 

din activități, precum: participarea la unele training-uri online, 
cum au fost cele din acest program, participarea la conferințe, 
publicare de articole, activitate didactică, dacă ai fost reviewer, 
co-chair. Bineînțeles, nu toate aceste activități sunt obligatorii, 
dar poate așa studenții ar fi mai stimulați să participe la unele 

training-uri online. În caz că studenții nu sunt interesați de a face 
un doctorat, poate unele training-uri în care se explică acele 

beneficii ar fi de folos pentru studenții de la master.”

,,Cred ca ar fi bine ca aceste training-uri 
sa aiba o frecventa mai mare. Ar ajuta 
mult sa fie training-uri pentru un bun 

mindset, mindfulness, etc (orice 
doctorand ajunge sa "sufere" de 

sindromul impostorului, si un mic boost 
ajuta intotdeauna).”



18 octombrie 2021

How to Publish Your Research 
in Journals 

prof. Marc Assael, Aristotle 
University, Greece





1. Evaluați gradul de satisfacție cu privire la tematica 
abordată:



2. Enumerați cele mai interesante aspecte ale webinarului:

,,Principalele aspecte ale unei 
lucrări, care sunt pașii scrierii 

tezei, cum să ne alegem 
jurnalele, încurajarea de a 
trimite lucrări la conferințe 

internaționale.”

,,Modul de prezentare, 
captarea atenției cu cei 

trei purceluși.”

,,Prezentarea a fost consistentă 
și interesantă în ansamblu.”

,,Am apreciat că training-urile au fost în engleză, cu 
profesori internaționali, explicând din experiența 

proprie. Mi-a plăcut mult că profesorii au fost 
receptivi la întrebările puse de studenți și au avut 

răbdarea de a răspunde la cât mai multe întrebări.”

,,Cum putem publica un 
articol, index, citări, 

referințe.”

,,Foarte interesent și pe 
subiect. Au fost punctate 

foarte bine aspectele 
publicării în jurnale.”



3. Sesiunea de întrebări și răspunsuri a fost utilă:



20 octombrie 2021

Mindful productivity: How to 
do your PhD faster and better

Ewa Pluciennicka, PhD
Strasbourg Univeristy, France





1. Evaluați gradul de satisfacție cu privire la tematica 
abordată:



2. Enumerați cele mai interesante aspecte ale webinarului:

,,Cum să ne focusăm asupra tezei.”

,,Cum să ne organizăm mai 
bine, cum putem fi mai 

efectivi, cum putem identifica 
stresul și care pot fi metodele 

de destresare.”

,,Modul de abordare a 
problemelor discutate. Interfață 

host-student friendly and 
professional.”

,,Toate problemele abordate au fost foarte 
interesante. Maniera în care a fost făcută 

prezentarea a fost captivantă.”

,,Managementul timpului.”

,,A fost un seminar cu o 
abordare dintr-o alt 

perspectivă decât cea 
științifică.”



3. Sesiunea de întrebări și răspunsuri a fost utilă:



21 octombrie 2021

Project Managing of the 
experimental work

prof. Leonor Hernandez Lopez,
University Jaume I, Spain





1. Evaluați gradul de satisfacție cu privire la tematica 
abordată:



2. Enumerați cele mai interesante aspecte ale webinarului:

,,Project Management steps”

,,Managementul planificării 
activităților: Cine, ce, de ce, 

când, cum.”

,,Gantt chart, cum să fim mai efectivi, cum 
să colaborăm mai bine cu cei cu care 

lucrăm.”

,,Prezentarea a fost bine 
articulată și interesantă în 

ansamblu.”



3. Sesiunea de întrebări și răspunsuri a fost utilă:



25 octombrie 2021

An Introduction to being an 
Effective Researcher

prof. Gawel Zyla,
Rzeszow University of Technology, 

Poland





1. Evaluați gradul de satisfacție cu privire la tematica 
abordată:



2. Enumerați cele mai interesante aspecte ale webinarului:

,,Tot webinarul a fost interesant. 
După cum am precizat, domnul 

Gawel Zyla mi-a captat cel mai mult 
interesul.”

,,Exemplele reale, practice, 
tracycometer-ul - lucrul 

consecvent și serios depus 
pentru a fi cu adevarat eficient.”

,,Am apreciat că training-urile au fost în 
engleză, cu profesori internaționali, 

explicând din experiența proprie. Și mi-a 
plăcut mult că profesorii au fost receptivi 
la întrebările puse de studenți și au avut 
răbdarea de a răspunde la cât mai multe 

întrebări.”

,,Viziunea onestă și pragmatică 
asupra procesului de dezvoltare 

a capacității profesionale.”

,,Cum să fim efectivi, cum să ne 
facem colaboratori, experiențe cu 

alte laboatoare.”

,,Foarte interesant 
modul de prezentare 
al domnului profesor 

Zyla.”



3. Sesiunea de întrebări și răspunsuri a fost utilă:



28 octombrie 2021

Creative Approaches to Writing Your 
Thesis

prof. Luis Lugo,
University of Vigo, Spain





1. Evaluați gradul de satisfacție cu privire la tematica 
abordată:



2. Enumerați cele mai interesante aspecte ale webinarului:

,,Domnul profesor a prezentat 
principalele greșeli vizavi de 

interpretarea datelor și a punctat cam 
ce vor să vadă profesorii la o teză de 

doctorat.”

,,Totul a fost cursiv. Nu a avut elemente 
de interes care să îmi capteze atenția. 

Pot spune că poate acest lucru este 
cauzat și de faptul că și noi, ca sistem de 

învățământ abordăm același tipar în 
scrierea lucrărilor.”

,,Am apreciat că training-urile au fost în 
engleză, cu profesori internaționali, 

explicând din experiență proprie. Și mi-a 
plăcut mult că profesorii au fost receptivi la 

întrebările puse de studenți și au avut 
răbdarea de a răspunde la cât mai multe 

întrebări.”

,,Tematica abordată. Modul de 
abordare pentru structurarea 

tezei.”

,,Cum să utilizezi un format standard, 
să fii cat mai profesioniști în 

redactare tezei, structura unei tezei, 
importanța organizării tezei.”

,,Prezentarea a fost foarte 
consistentă în informații și 

sugestii utile pentru scrierea 
tezei de doctorat.”



3. Sesiunea de întrebări și răspunsuri a fost utilă:



Alte sugestii/comentarii

,,Ar fi interesant de ascultat și opinia 
altor editori, din domenii diferite de 

cercetare.”

,,Poate ar fi oportună introducerea unei 
astfel de tematici în timpul ciclurilor de 

licență sau de master. Astfel de practici ar 
trebui experimentate mai devreme pentru 
ca la doctorat să știi să te folosești de ele, 

se treci de faza de experimentare.”

,,Ar trebui să invitați mai 
des astfel de 

personalități.”

,,Școlile Doctorale de la fiecare 
facultate ar putea continua 
această sesiune la nivelul 

fiecărei facultăți.”



VA URMA…….

Decembrie 2021: Sesiuni training studii doctorale – 2 webinare în limba română


