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Organizată de Universitatea Tehnică “Gheorghe 

Asachi” din Iaşi împreună cu Consiliul pentru 

studiile universitare de doctorat şi Consiliul Şcolii 

doctorale, manifestarea își propune să ofere 

studenților doctoranzi din Școlile doctorale ale 

Universităților Tehnice din România şi nu numai, un 

cadru favorabil comunicării rezultatelor cercetărilor 

lor, schimbului de idei și inițierii unor noi colaborări, 

fiind încurajate și prezentări ale unor cercetări 

interdisciplinare. 

Rezumatele propuse de către studenții-doctoranzi vor 

avea girul conducătorului de doctorat şi vor fi 

redactate în limba engleză.  

 

 
 

Studenţii doctoranzii vor prezenta oral lucrările în 

limba română sau engleză iar cele acceptate vor 

putea fi recomandate spre publicare în Buletinul 

Institutului Politehnic din Iaşi. 

Secţiunile Conferinţei sunt domeniile de doctorat 

acreditate în TUIASI dar şi domenii conexe. 

Rezumatele lucrărilor, în limba engleză, vor fi 

publicate în Book of Abstracts – CSD2018. 
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

„GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 

Consiliul pentru Studiile Universitare  

de Doctorat (CSUD) 

Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) 

 

Şcoala Doctorală 
(SD-TUIASI) 

 

Misiunea Şcolii Doctorale 

 

SD-TUIASI reprezintă sursa principală de furnizare a 

unei cercetări ştiinţifice performante iar dezvoltarea 

cercetării constituie o preocupare permanentă privind 

interacţiunea cu mediul economic, social şi academic 

la nivel local, naţional şi internaţional. 

 

 

http://www.tuiasi.ro/


INSTITUŢIA ORGANIZATOARE A 

STUDIILOR UNIVERSITARE DE 

DOCTORAT (IOSUD-TUIASI) 

 

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat 

(CSUD) 

 

Studiile universitare de doctorat reprezintă al treilea 

ciclu de studii universitare în urma căruia se asigură 

dezvoltarea resurselor umane capabile să realizeze 

activităţi de cercetare ştiinţifică şi să se insereze pe 

piaţa muncii înalt calificate. CSUD are drept misiune 

asigurarea condițiilor de desfășurare a ciclului 

superior de studii universitare. 

 

Școala doctorală  

(SD-TUIASI) 

 

CSUD are în subordine o Școală doctorală înființată 

prin Hotărâre a Senatului nr. 347 din 27.10.2017. 

Școala doctorală coordonează activitatea celor 10 

consilii de coordonare a programelor doctorale care 

funcționează la nivelul facultăților. 

 

SD-TUIASI organizează  studii universitare de 

doctorat în următoarele domenii: 

Chimie; Inginerie mecanică; Inginerie electrică; 

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii 

informaționale; Ingineria materialelor; Inginerie 

industrială; Inginerie chimică; Calculatoare și 

tehnologia informației; Ingineria sistemelor; Inginerie 

energetică; Inginerie civilă și instalaţii; Inginerie și 

management; Ingineria mediului. 

 

SD-TUIASI organizează evenimente destinate 

pregătirii doctorale ȋn context internaţional (şcoli de 

vară, seminarii, conferinţe ale doctoranzilor, 

workshop-uri cu agenţi economici etc). 

Informaţii utile 
 
 

√ Număr locuri pe facultăţi (2017-2018) 

Facultatea Domeniul 

Forma cu frecventa - 

BUGET 

Cufrecventa 

TAXA  
cu frecventa 

cu bursa 

cu 

frecventa 

fara bursa 

Automatică şi 

Calculatoare 

Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

3 0 4 

Ingineria 

sistemelor 
2 0 3 

Construcţii şi 

Instalaţii 
Inginerie civilă 6 9 15 

Construcţii de 

Maşini şi 

Management 

Industrial 

Inginerie 

industrială 
6 6 5 

Inginerie 

mecanică 
1 1 2 

Inginerie 

Electrică, 

Energetică şi 

Informatică 

Aplicată 

Inginerie 

electrică 
7 7 3 

Inginerie 

energetică 
4 3 3 

Electronică, 

Telecomunicaţii 

şi Tehnologia 

Informaţiei 

Inginerie 

electronică, 

telecomunicaţii 

și tehnologii 

informaționale 

4 3 2 

Hidrotehnică, 

Geodezie şi 

Ingineria 

Mediului 

Inginerie civilă  4 7 4 

Inginerie 

Chimică şi 

Protecţia 

Mediului 

Chimie 2 2 1 

Inginerie 

chimică 
9 4 4 

Ingineria 

materialelor 
0 0 0 

Ingineria 

mediului 
4 4 3 

Mecanică 

Inginerie 

mecanică 
5 7 8 

Ingineria 

materialelor 
1 1 2 

Ştiinţa şi 

Ingineria 

Materialelor 

Ingineria 

materialelor 
5 4 5 

Textile - 

Pielărie şi 

Management 

Industrial 

Inginerie 

industrială 
3 3 10 

Inginerie şi 

management 
3 3 9 

Inginerie 

chimică 
1 1 2 

TOTAL 70 65 85 

 

√  Cuantumul burselor 

Incepând cu luna martie 2018, cuantumul alocat 

pentru constituirea fondului de burse 

doctorale/luni/pe toată durata anului universitar (12 

luni)/student-doctorand este diferenţiat pe ani de 

studii după cum urmează:  

·1550 lei pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi în 

anul I şi II de studii; 

·1800 lei pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi în 

anul III de studii. 

√  Deplasări Erasmus 

In ultimii ani studenţii doctoranzi au efectuat  diferite 

stagii de pregătire pe Erasmus în diferite universităţi 

ale Uniunii Europene şi nu numai, cum ar fi: Franţa, 

Germania, Austria, Portugalia, Belgia, Italia, Grecia, 

Danemarca, Marea Britanie, Spania, Estonia, Suedia, 

Turcia, Slovenia, Polonia şi Olanda. 

√  Cotutele 

In cadrul universităţii noastre elaborarea unor teze de 

doctorat s-a făcut şi în cotutelă cu diferite universităţi 

din ţară şi stăinătate, cum ar fi: Universitatea Ghent, 

Belgia; Universitatea Aix-Marsei I, Franţa; 

Politehnica din  Torino, Italia; Universitatea 

Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem, Algeria; 

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, 

Iasi; Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi; 

Universitatea d’Artois, Franţa; Universitatea Minho, 

Guimaraes, Portugalia; Universitatea INSA din Lyon, 

Franţa; Universitatea de Medicină și Farmacie 

Grigore T. Popa  Iași; Universitatea din Piteşti; 

Universitatea Lille 1, Franţa; Universitatea Soochow, 

China şi Universitatea din Boras, Suedia.  

√ Admiterea la studiile universitare de doctorat 

(2017-2018) 

Perioada de înscriere 1-20.09.2017; 

Colocviul de admitere 25-28.09.2017; 

Informaţii detaliate şi actualizate privind calendarul şi 

actele necesare înscrierii pot fi urmărite la adresa de 

web http://www.doctorat.tuiasi.ro. 

 

http://www.umfiasi.ro/
http://www.umfiasi.ro/

