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PLAN DE ACȚIUNI PENTRU DEZVOLTARE A ȘCOLII DOCTORALE 

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE 

Perioada 2021-2026 

Nr. 

De 

ordine 

 

Activități 

 

 

Perioada 

 

 

responsabili 

 

1  

Revizuirea actelor normative interne ale Școlii doctorale 

 

 

2021-2026 

 

Director școala 

doctorală 

2 Elaborarea și aprobarea cerințelor pentru componenta 

practică la specialitățile:  

654.02. Artă cinematografică, televiziune şi alte arte 

audiovizuale (creație, cercetare)  

651.03. Arte plastice și decorative (creație, cercetare)  

652.04 Design de interior, mediu și arta peisajului  (creație, 

cercetare 

 

2021-2022 

 

Conducătorii de 

doctorat 

3  

Organizarea evaluării interne a Școlii doctorale 

 

 

2022 

Director școala 

doctorală 

Echipa de calitate 

4 Elaborarea Rapoartelor de autoevaluare în vederea  

acreditării specialităților: 

653.01 Muzicologie  

654.01 Artă teatrală, coregrafică  

 

2021/2022 

Director școala 

doctorală, 

Conducători de 

doctorat 

5 Elaborarea Rapoartelor de autoevaluare în vederea  

acreditării specialităților: 

654.02 Artă cinematografică, televiziune și  

alte arte audiovizuale  

651.02 Arte plastice și decorative  

651.01. Teoria și istoria artelor plastice 

652.04 Design interior, mediu și arta peisajului 

652.03 Design vestimentar și al produselor textile 

655.01 Culturologie 

 

2023/2024 Director școala 

doctorală, 

Conducători de 

doctorat 

6 Organizarea procesului de acreditare externă în vederea  

obținerii acreditării la specialitățile: 

653.01 Muzicologie 

654.01 Artă teatrală, coregrafică 

 

2021/2022 Director școala 

doctorală, 

Conducători de 

doctorat 

Prorector 

activitate 

științifică și de 

creație 

7. Organizarea procesului de acreditare externă în vederea  

obținerii acreditării la specialitățile: 

 

2023/2024 

 

Director școala 



 654.02 Artă cinematografică, televiziune și  

alte arte audiovizuale  

651.02 Arte plastice și decorative  

651.01. Teoria și istoria artelor plastice 

652.04 Design interior, mediu și arta peisajului 

652.03 Design vestimentar și al produselor textile 

655.01 Culturologie 

 

doctorală 

Conducători de 

doctorat 

Protector 

Activitate 

Științifică și de 

Creație 

8. Revizuirea curriculum-urilor la disciplinele predate în cadrul  

studiilor avansate – anul I  

 

653.01 Muzicologie 

654.01 Artă teatrală, coregrafică 

654.02 Artă cinematografică, televiziune și  

alte arte audiovizuale  

651.02 Arte plastice și decorative  

651.01. Teoria și istoria artelor plastice 

652.04 Design interior, mediu și arta peisajului 

652.03 Design vestimentar și al produselor textile 

655.01 Culturologie 

 

 

2021-2026 

 

Director școala 

doctorală, 

Profesorii de curs 

9 Asistare la webinariile organizate de MECC și ANACEC pe 

problemele studiilor doctorale, ciclul III și aplicarea 

recomandărilor în cadrul școlii doctorale 

2021-2026 Director școala 

doctorală 

Conducători de 

doctorat 

10.  

Procurare de echipament electronic și altele pentru 

îmbunătățire activității Școlii doctorale 

 

2021-2026 

 

Director școala 

doctorală 

Prorector pe 

probleme de 

administrare și 

gospodărie 

 

11.  Coordonarea calificării profesionale a personalului didactic și 

a abilitării cu drept de conducător de doctorat 

2021-2026 Director școala 

doctorală 

Conducători de 

doctorat 

Profesorii de curs 

12 Dezvoltarea bazei teoretico-metodologice a procesului de 
studii doctorale, ciclul III 

2021-2026 Director școala 

doctorală 

Conducători de 

doctorat 

Profesorii de curs 

 

 


