
 

 

 

ORAR ȘCOALA DOCTORALĂ INTERDISCIPLINARĂ  

CURSURI TRANSVERSALE (VALABILE PENTRU TOATE DOMENIILE) 

Anul universitar 2020-2021, semestrul I 

 

 

 

I. Domeniile de doctorat:  - Inginerie industrială 

- Inginerie mecanică 

- Inginerie și management 

- Calculatoare și tehnologia informației 

- Matematică 

- Medicină 

 

 

 

Data Ora 
Prelegere/ 

aplicație 
Disciplina Cadrul didactic 

Miercuri 

(doar în 

săptămânile 

impare) 

17-19 aplicație Etică și integritate academică Prof. univ. dr. habil. 

Silvia Florea 

Joi 

(în fiecare 

săptămână) 

17-20 prelegere 

+ 

aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 

științe inginerești, științe exacte și 

științele vieții 

Prof. univ. dr. ing. 

Claudiu Kifor 

 

 

 

Note:  

1. Activitățile didactice se vor desfășura în regim online, pe platforma Google Meet. Codurile 

întâlnirilor le vor fi transmise doctoranzilor de către cadrele didactice. 

2. În afara disciplinelor menționate, programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate al 

doctoranzilor din domeniile amintite cuprinde și o serie de discipline de specialitate. Orarul 

disciplinelor de specialitate este afișat separat, pentru fiecare domeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Domeniile de doctorat:  - Economie 

- Finanțe 

- Management 

- Drept 

 

 

 

 

Data Ora 
Prelegere/ 

aplicație 
Disciplina Cadrul didactic 

30.09.2020 17-19 aplicație Etică și integritate academică Prof. univ. dr. habil. 

Silvia Florea 

14.10.2020 17-19 aplicație Etică și integritate academică Prof. univ. dr. habil. 

Silvia Florea 

17.10.2020 09-14 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 

științe sociale 

Prof. univ. dr. habil. 

Manuel Guțan 

24.10.2020 09-14 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 

științe sociale 

Prof. univ. dr. habil. 

Manuel Guțan 

28.10.2020 17-19 aplicație Etică și integritate academică Prof. univ. dr. habil. 

Silvia Florea 

31.10.2020 09-14 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 
științe sociale 

Prof. univ. dr. habil. 

Manuel Guțan 

07.11.2020 09-14 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 

științe sociale 

Prof. univ. dr. habil. 

Manuel Guțan 

11.11.2020 17-19 aplicație Etică și integritate academică Prof. univ. dr. habil. 

Silvia Florea 

14.11.2020 09-14 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 

științe sociale 

Conf. univ. dr. habil. 

Cristina Tănăsescu 

21.11.2020 09-14 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 

științe sociale 

Conf. univ. dr. habil. 

Cristina Tănăsescu 

25.11.2020 17-19 aplicație Etică și integritate academică Prof. univ. dr. habil. 

Silvia Florea 

28.11.2020 09-14 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 
științe sociale 

Conf. univ. dr. habil. 

Cristina Tănăsescu 

05.12.2020 09-14 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 

științe sociale 

Conf. univ. dr. habil. 

Cristina Tănăsescu 

09.12.2020 17-19 aplicație Etică și integritate academică Prof. univ. dr. habil. 

Silvia Florea 

13.01.2021 17-19 aplicație Etică și integritate academică Prof. univ. dr. habil. 

Silvia Florea 

 

 

Note:  

1. Activitățile didactice se vor desfășura în regim online, pe platforma Google Meet. Codurile 

întâlnirilor le vor fi transmise doctoranzilor de către cadrele didactice. 

2. În afara disciplinelor menționate, programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate al 

doctoranzilor din domeniile amintite cuprinde și o serie de discipline de specialitate. Orarul 

disciplinelor de specialitate este afișat separat, pentru fiecare domeniu. 

 

 

 

 

 



 

III. Domeniile de doctorat:  - Filologie 

- Istorie 

- Teologie 

 

Data Ora 
Prelegere/ 

aplicație 
Disciplina Cadrul didactic 

30.09.2020 19-21 aplicație Etică și integritate academică Prof. univ. dr. habil. 

Silvia Florea 

03.10.2020 09-12 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 

științe umaniste 

Prof. univ. dr. habil. 

Ioan Albu 

10.10.2020 09-12 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 

științe umaniste 

Conf. univ. dr. habil. 

Daniel Buda 

14.10.2020 19-21 aplicație Etică și integritate academică Prof. univ. dr. habil. 

Silvia Florea 

17.10.2020 09-12 prelegere 
+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 
științe umaniste 

Prof. univ. dr. habil. 
Ioan Albu 

24.10.2020 09-12 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 

științe umaniste 

Conf. univ. dr. habil. 

Daniel Buda 

28.10.2020 19-21 aplicație Etică și integritate academică Prof. univ. dr. habil. 

Silvia Florea 

31.10.2020 09-12 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 

științe umaniste 

Prof. univ. dr. habil. 

Ioan Albu 

07.11.2020 09-12 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 

științe umaniste 

Conf. univ. dr. habil. 

Daniel Buda 

11.11.2020 19-21 aplicație Etică și integritate academică Prof. univ. dr. habil. 

Silvia Florea 

14.11.2020 09-12 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 
științe umaniste 

Prof. univ. dr. habil. 

Ioan Albu 

21.11.2020 09-12 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 
științe umaniste 

Conf. univ. dr. habil. 

Daniel Buda 

25.11.2020 19-21 aplicație Etică și integritate academică Prof. univ. dr. habil. 

Silvia Florea 

28.11.2020 09-12 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 

științe umaniste 

Prof. univ. dr. habil. 

Ioan Albu 

05.12.2020 09-12 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 

științe umaniste 

Conf. univ. dr. habil. 

Daniel Buda 

09.12.2020 19-21 aplicație Etică și integritate academică Prof. univ. dr. habil. 

Silvia Florea 

12.12.2020 09-12 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 
științe umaniste 

Prof. univ. dr. habil. 

Ioan Albu 

19.12.2020 09-12 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 

științe umaniste 

Conf. univ. dr. habil. 

Daniel Buda 

13.01.2021 19-21 aplicație Etică și integritate academică Prof. univ. dr. habil. 

Silvia Florea 

16.01.2021 09-12 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 

științe umaniste 

Prof. univ. dr. habil. 

Ioan Albu 

23.01.2021 09-12 prelegere 

+ aplicație 

Metodologia cercetării ştiinţifice: 
științe umaniste 

Conf. univ. dr. habil. 

Daniel Buda 

 

Note: 1. Activitățile didactice se vor desfășura în regim online, pe platforma Google Meet. Codurile 

întâlnirilor le vor fi transmise doctoranzilor de către cadrele didactice. 

2. În afara disciplinelor menționate, programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate al 

doctoranzilor din domeniile amintite cuprinde și o serie de discipline de specialitate. Orarul 

disciplinelor de specialitate este afișat separat, pentru fiecare domeniu. 


