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The research learning and the development of the researcher's career, the necessity of candidates for a doctor's degree 

and good professional scientists become one of the most important discussed themes, on the level of European research 
scientific ability and it's consolidation and the professional development of the European Area based on knowledge.  

 
Învăţarea cercetării şi dezvoltarea carierei de cercetare, necesitatea sporirii esenţiale a numărului de doc-

toranzi şi cercetători bine instruiţi au devenit în ultimul timp întrebări de primă importanţă în dezbaterile re-
feritoare la consolidarea capacităţii de cercetare a Europei şi în discuţiile privind formarea Spaţiului European 
bazat pe cunoştinţe.  

În acest material se face încercarea de a parcurge cele mai semnificative documente europene (comunicatele 
reuniunilor miniştrilor învăţământului, rapoartele şi concluziile seminarelor Bologna, proiectele AUE) vizavi 
de starea actuală şi tendinţele/direcţiile de dezvoltare a studiilor de doctorat în Europa în contextul Procesului 
Bologna. 

Iniţial, în Declaraţia de la Bologna din 19 iunie 1999 “Domeniul învăţământului superior european”, printre 
cele 6 obiective generice se specifică intenţia de adoptare a unui sistem de învăţământ superior european ba-
zat pe două cicluri, care să asigure o bună compatibilitate şi comparabilitate a sistemelor de învăţământ supe-
rior naţionale, păstrând diversitatea lingvistică şi a tradiţiilor acumulate de secole. În următorul document, 
Comunicatul Conferinţei Miniştrilor responsabili pentru Învăţământul Superior de la Praga din 2001, în plus 
a fost recunoscut ca factor de mare importanţă asigurarea şi dezvoltarea învăţământului pe parcursul întregii vieţi.  

Luând în consideraţie concluziile consiliilor europene din Lisabona (2000) şi Barcelona (2002) care au 
drept scop transformarea Europei în cea mai competitivă şi dinamică economie din lume bazată pe cunoştin-
ţe, capabilă să producă o creştere economică durabila cu mai multe posturi de lucru şi cu o mai mare coeziu-
ne socială, se lansează un apel la înfăptuirea în continuare a acţiunilor şi asigurarea unei cooperări mai apropiate 
în contextul procesului Bologna.  

Imediat după aceasta (2003), la Conferinţa Miniştrilor de la Berlin, s-a convenit asupra faptului că trebuie 
întreprinse eforturi pentru a asigura legături mai adecvate între învăţământul superior şi sistemul de cercetare 
în ţările respective, a se beneficia de sinergiile cu Spaţiul European al Cercetării, consolidând astfel o Europă 
bazată pe cunoştinţe. La obiectivele Procesului Bologna s-a adăugat o nouă linie intitulată “Domeniul învăţă-
mântului superior european şi arealul european al cercetării – doi piloni ai societăţii bazate pe cunoştinţe” 
care subliniază rolul-cheie al programelor de doctorat şi al învăţării cercetării în acest context. 

Pentru a spori conştientizarea problemelor şi a furniza o bază solidă privind discuţiile, Asociaţia Univer-
sităţilor Europene (EUA) a lansat în 2004 un Proiect pentru programe de doctorat finanţat de Socrates în ve-
derea analizei problemelor-cheie referitoare la structura şi organizarea, finanţarea, calitatea şi practica inova-
tivă în programele de doctorat, ale cărui rezultate au fost prezentate la Seminarul Bologna „Programele de 
doctorat pentru Societatea Europeană de dezvoltare a cunoştinţelor” (Salzburg, 3-5 februarie, 2005). 
Din discuţiile la acest seminar a fost formulat prin consens un set din zece principii de bază privind prob-
lemele-cheie ale programelor de doctorat: 

1. Componentul de bază al învăţământului de doctorat este avansarea cunoştinţelor prin cercetare 
originală. În acelaşi timp, este recunoscut că studiile de doctorat trebuie să răspundă necesităţilor pieţei de 
muncă/angajare care este mai mare decât (comuniunea academică) academia.  

2. Introducerea strategiilor şi politicilor instituţionale: universităţile, în calitate de instituţii, trebuie 
să-şi asume responsabilitatea pentru asigurarea precum că programele de doctorat şi studiul de cercetare pe 
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care le oferă sunt astfel concepute încât să răspundă noilor provocări şi să includă oportunităţi adecvate pentru 
dezvoltarea carierei profesionale.  

3. Importanţa diversităţii: diversitatea mare de programe de doctorat în Europa, incluzând doctorate 
comune, reprezintă o putere care trebuie să fie sprijinită de calitate şi o practică solidă.  

4. Doctoranzii ca cercetători la treapta timpurie: trebuie să fie recunoscuţi ca profesionişti, cu drep-
turi egale, care aduc o contribuţie de bază/cheie la formarea noilor cunoştinţe. 

5. Rolul crucial al supravegherii şi evaluării: în ceea ce priveşte doctoranzii individuali, aranjamentele 
pentru supraveghere şi evaluare trebuie să fie bazate pe un cadru contractual transparent de responsabilităţi 
distribuite între doctoranzi, supraveghetori/conducători ştiinţifici şi instituţie (şi acolo unde este necesar, inclu-
derea altor parteneri).  

6. Obţinerea masei critice: programele de doctorat trebuie să obţină masa critică şi să se inspire din diferite 
tipuri de practici inovative care au fost introduse în universităţile din Europa, conştientizând faptul că diferite 
soluţii pot fi adecvate diferitelor contexte şi, în special, în ţările europene mai mari sau mai mici. Acestea se 
clasifică începând cu secţiile postuniversitare pentru doctoranzi din cadrul universităţilor mari până la cola-
borări internaţionale, naţionale şi regionale dintre universităţi. 

7. Durata: programele de doctorat trebuie să opereze în cadrul unei durate de timp adecvate (de regulă, 
de la trei la patru ani la secţia zi).  

8. Promovarea structurilor inovative: pentru a răspunde la provocarea studiului interdisciplinar şi dez-
voltarea abilităţilor transferabile.  

9. Sporirea mobilităţii: programele de doctorat trebuie să ofere mobilitate geografică, precum şi inter-
disciplinară şi intersectorială, de asemenea, şi colaborare internaţională în limitele unui cadru integrat de 
cooperare dintre universităţi şi alţi parteneri.  

10. Asigurarea finanţării adecvate: dezvoltarea programelor de doctorat calitative şi finisarea lor cu suc-
ces de către doctoranzi necesită finanţare adecvată şi permanentă.  

Aceste zece principii au servit ca baza pentru lucrul ulterior al BFUG (Grupul de Coordonare Bologna) şi 
astfel s-a completat planul Comunicatului de la Bergen (2005). 

În capitolul intitulat „Învăţământul superior şi cercetarea” al Comunicatului sunt evidenţiate următoarele: 
- se subliniază importanţa învăţământului superior în promovarea cercetării, dar şi importanţa cercetării 

atât în asigurarea contribuţiei învăţământului superior la dezvoltarea economică şi culturală, cât şi în asigura-
rea unei coeziuni sociale; 

- se accentuează faptul că eforturile de a introduce reforme structurale şi de a îmbunătăţi calitatea educa-
ţiei nu trebuie să diminueze eforturile de dezvoltare a cercetării şi inovaţiei. De aceea se subliniază impor-
tanţa cercetării şi a formării în acest domeniu pentru menţinerea sau îmbunătăţirea calităţii şi creşterea com-
petitivităţii şi atractivităţii Spaţiului European al Învăţământului Superior (SEÎS);  

- se recunoaşte nevoia unei îmbunătăţiri a sinergiei dintre învăţământul superior şi cercetarea din statele-
membre ale Procesului Bologna şi respectiv între SEÎS şi Spaţiul European al Cercetării (SEC). 

Pentru atingerea acestor obiective, calificările la nivel de doctorat trebuie să fie aliniate la cadrul de cali-
ficări al SEÎS folosind abordarea bazată pe rezultate.  

Avansarea cunoaşterii prin cercetare originală constituie partea principală a formării doctorale, date fiind 
nevoia de programe doctorale structurate şi nevoia de supraveghere şi evaluare transparente. Volumul de 
lucru normal corespunzător celui de-al treilea ciclu ar trebui să corespundă la 3-4 ani învăţământ cu frecvenţă.  

Se recomandă universităţilor să se asigure că programele lor doctorale promovează formarea interdiscipli-
nară şi dezvoltarea competenţelor transferabile satisfăcând astfel nevoile pieţei muncii. Trebuie realizată o 
creştere a numărului candidaţilor la doctorate care îşi aleg cariere de cercetare în cadrul SEÎS. Prin partici-
panţi la al treilea ciclu de studiu ne referim atât la studenţi, cât şi la cercetătorii debutanţi. 

Învăţământul universitar este situat la intersecţia dintre cercetare, educaţie şi inovare, reprezentând şi un 
element-cheie în competitivitatea europeană. Pe măsura apropierii de anul 2010, trebuie să se asigure insti-
tuţiilor de învăţământ superior autonomia necesară pentru a implementa reformele convenite şi o finanţare 
respectivă a instituţiilor. 

Astfel, Spaţiul European al Învăţământului Superior este structurat pe trei cicluri, fiecare ciclu având rolul 
de a asigura pregătirea studenţilor pentru piaţa muncii, acumularea de noi competenţe şi pentru cetăţenia activă. 
Cadrul calificărilor, setul comun de standarde şi norme orientative europene pentru asigurarea calităţii şi 
recunoaşterea diplomelor şi a perioadelor de studii vor fi considerate, de asemenea, elemente-cheie ale SEÎA.  
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Documentul de lucru al Comisiei Europene SEC (2005)957 [11] specifica astfel competenţele-cheie, 
corespunzătoare studiilor de doctorat (nivelul 8 după gradaţia EQF):  

- să analizeze critic, să evalueze şi să sintetizeze idei noi şi complexe, cele mai specializate şi avansate 
în domeniu;  

- să extindă sau să redefinească cunoştinţele şi/sau practica profesională existente în domeniu sau la 
interfaţa cu alte domenii;  

- să cerceteze, să conceapă, să proiecteze, să implementeze şi să adapteze proiecte care conduc la noi 
cunoştinţe şi soluţii procedurale;  

- să analizeze critic, să evalueze şi să sintetizeze idei noi şi complexe;  
- să demonstreze leadership şi inovaţie în contexte de muncă şi studiu care sunt necunoscute, complexe 

şi imprevizibile şi care solicită rezolvarea problemelor implicând mulţi factori ce interacţionează, în condiţiile 
în care unii dintre aceştia se schimbă şi nu pot fi anticipaţi;  

- să demonstreze capacitatea de angajament durabil faţă de dezvoltarea de idei sau procese noi, precum 
şi un nivel ridicat de înţelegere a proceselor de învăţare;  

- să comunice cu autoritate profesională cu omologii dintr-o comunitate de specialişti;  
- să observe şi să reflecteze asupra normelor sociale şi a relaţiilor interpersonale şi să acţioneze în vede-

rea îmbunătăţirii acestora;  
- să demonstreze experienţa relaţiilor interpersonale la nivel operaţional, precum şi capacitatea de a lua 

decizii strategice într-un mediu complex;  
- să acţioneze pentru progresul social şi promovarea eticii. 
Partea subliniată în text corespunde discriptorilor Dublin privind finalităţile prescrise ciclului 3 al învăţă-

mântului universitar. 
Aceste doua documente specifică, de asemenea, importanţa formării la ciclurile premergătoare ale deprin-

derilor de cercetător. Ciclurile de studii sunt distincte, dar în acelaşi timp sunt strâns legate – reprezintă verigi 
ale lanţului de formare a specialiştilor ca răspuns la cerinţele pieţei de muncă. 

La Bergen s-a convenit ca EUA prin membrii săi să pregătească un raport sub responsabilitatea BFUG refe-
ritor la dezvoltarea ulterioară a principiilor de la Salzburg care urma să fie prezentat la Reuniunea Miniştrilor 
în mai 2007 (Londra). În acest context, trebuie menţionate rapoartele şi recomandările a două seminare Bologna 
referitor la programele de doctorat: din 23-24 martie 2006, Bruxelles, şi 7-9 decembrie 2006, Nice, Franţa. 

 Seminarul de la Bruxelles s-a axat pe două tematici:  
- supravegherea, evaluarea şi monitorizarea studiilor de doctorat; 
- formarea abilităţilor generice. 
Referitor la prima dintre tematici se menţionează: 
1. Marea necesitate pentru dezvoltarea noilor practici de conducere a studiilor de doctorat. 
2. Necesitatea semnării unui acord dintre conducătorul ştiinţific, doctorand şi instituţie cu un plan de cer-

cetare al candidatului bine definit, responsabilităţi şi drepturi pentru toate părţile implicate. 
3. Supravegherea multiplă (echipa de supraveghere) trebuie să devină un lucru obişnuit. 
4. Selectarea riguroasă a persoanelor cărora li se dă dreptul de a fi conducător ştiinţific, sarcina de lucru 

şi motivarea activităţii acestuia (stimulare financiară şi promovare academică). 
5. Instruirea conducătorilor de doctorat este importantă atât pentru conducători, cât şi pentru doctoranzi. 

În Marea Britanie, de exemplu, este introdusă instruirea supraveghetorilor în baza Codului de bune practici 
bazată pe studii de caz, discuţii, împărtăşirea practicilor bune şi reflectarea asupra propriilor experienţe, 
probleme de asigurare a calităţii etc. 

Referitor la cea de-a doua problemă s-a constatat: 
Instruirea/formarea abilităţilor generice (transferabile, transversale, de viaţă) în studiile de doctorat s-a 

dezvoltat ca răspuns la natura schimbătoare a pieţei globale de muncă şi necesitatea pentru o angajare mai 
mare în câmpul muncii a candidaţilor în toate sectoarele societăţii. Scopul instruirii este de a pregăti mai bine 
candidaţii la titlul de doctor pentru cariera lor profesională.  

Instruirea poate fi organizată în diferite moduri. Participanţii au subliniat faptul că tradiţionalele cursuri 
prin lecţii nu sunt întotdeauna populare la nivel de doctorat – doctoranzii preferă alte căi, moduri de instruire 
mai mult centrate pe student (în special, învăţarea prin fapte concrete în decursul realizării unui lucru).  

Ce prevede, de regulă, instruirea: 
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- abilităţi de cercetare (analiza şi interpretarea datelor); 
- gândire creativă (dezvoltarea strategiilor; utilizarea şi managementul resurselor, evaluarea); 
- logistica şi planificarea strategică; 
- managementul cercetării; 
- abilităţi de comunicare şi interpersonale (inclusiv abilităţi de prezentare); 
- lucrul în reţea şi în echipă; 
- managementul carierei; 
- scriere, abilităţi de predare, viteza citirii; 
- discuţii cu mass-media şi cu publicul etc. 
Universitatea trebuie să ofere singură instruirea abilităţilor generice. S-a propus ca diploma la ciclul trei 

să fie însoţită de un supliment la diplomă (cu o descriere a instruirii abilităţilor) similar după structură cu cel 
de la licenţă şi masterat. 

Seminarul de la Nice a fost punctul culminant al lucrului EUA asupra proiectului „Programe de doctorat 
în Europa” începând cu 2004. Au fost puse în discuţie aspectele-cheie ale programelor de doctorat la un mare 
forum internaţional de experţi şi practicieni. Sesiunile în plen şi în cele 7 grupuri de lucru se referă la proble-
mele curente, la programele de doctorat, starea curentă a programelor de doctorat, identificarea tendinţelor 
principale, punctelor slabe şi cele puternice care să sporească preocuparea pentru dezvoltarea programelor. 
Sumarele prezentărilor şi a Grupului de lucru sunt accesibile acum pe pagina Web-site a EUA (www.eua.be).  

Concluziile finale ale seminarului au servit ca bază pentru compartimentul respectiv al Comunicatului de 
la Londra.  

În Concluzii se menţionează că Comunicatul de la Bergen a luat în consideraţie cele 10 principii de bază 
adoptate la Salzburg. Însă dezvoltarea ulterioară a acestor principii necesită întreprinderea unor acţiuni şi 
obligativităţi din partea tuturor partenerilor Procesului Bologna: guverne, instituţii şi cadrele lor care se află 
în relaţii de parteneriat cu doctoranzii şi alţi cercetători la treapta timpurie.  

S-a subliniat importanţa caracterului unic al ciclului de doctorat care oferă instruire de către şi pentru cer-
cetare şi se axează pe avansarea/dezvoltarea cunoştinţelor prin cercetări originale. Mai mult decât atât, parti-
cipanţii au reiterat rolul crucial al ciclului doctoral prin faptul că el contribuie la realizarea obiectivelor/scopurilor 
de cercetare ale Europei şi la unirea învăţământului superior european cu arealele de cercetare: 

1. În timp ce programele de doctorat sunt unice, ele nu trebuie să fie luate în consideraţie izolat, ci în 
relaţie cu implementarea celor trei cicluri Bologna ca un tot întreg: componentul de cercetare şi dezvoltare a 
abilităţilor transferabile trebuie să fie incluse adecvat şi dezvoltat pe parcursul fiecărui ciclu. 

2. O serie de programe de doctorat inovative apar pentru a răspunde cerinţelor schimbătoare ale pieţei 
de muncă care evoluează foarte rapid. Angajarea în câmpul muncii a cercetătorilor-doctoranzi atât în cadrul, 
cât şi în afara instituţiilor academice, precum şi necesităţile individuale şi ale societăţii pentru studiu şi instruire 
de lungă durată, au acţionat ca un catalizator pentru dezvoltarea noilor programe, inclusiv a doctoratelor pro-
fesionale, pentru o mai mare colaborare industrială şi o cooperare europeană şi internaţională sporită.  

3. Programele de doctorat reprezintă un component-cheie al învăţământului superior european într-un 
context global; problemele referitoare la internaţionalizare şi mobilitate şi stabilirea unor grade comune la 
nivel de doctorat sunt importante pentru dezvoltarea instituţională strategică. 

4. O atenţie mai mare trebuie să fie acordată dimensiunii sociale a celui de-al treilea ciclu. Echitatea 
reprezintă o preocupare majoră.  

5. Programele de doctorat sunt, de asemenea, importante pentru dezvoltarea inovării şi creativităţii în 
societate şi este vital a investi atât în cercetarea disciplinară înalt calitativă, cât şi în programe interdiscipli-
nare şi intersectorale.  

6. Necesitatea pentru o investire mai mare şi cu un anumit scop în cel de-al treilea ciclu este clară şi trebuie 
să fie considerată o chestiune de urgenţă. Este important, de asemenea, că finalităţile celui de al doilea ciclu 
(masterat) nu sunt determinate numai de cererile pieţei, dar şi de legătura dintre ciclul doi şi trei, fiind dată 
legătura integrală dintre al doilea şi al treilea ciclu.  

Concluziile finale şi recomandările seminarului sunt axate pe trei direcţii majore: 
1. Rolul instituţiilor superioare de învăţământ 
Instituţiile superioare de învăţământ sunt în întregime responsabile de dezvoltarea şi oferirea programelor 

de doctorat înalt calitative. Aceasta cere instituţiilor autonome să poată dezvolta strategii şi politici de rând 
cu propriile lor misiuni şi scopuri şi să creeze cadrul de condiţii necesare la nivel instituţional care să dea 
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posibilitate apariţiei masei critice cum ar fi: introducerea structurilor organizaţionale adecvate în instituţii 
care să demonstreze valoarea adăugată pentru instituţie, în special în ceea ce priveşte neutralizarea izolării 
cercetătorilor de la treapta timpurie de alte discipline sau de un grup mai mare de academicieni sau de o comu-
nitate ştiinţifică mai mare; stabilirea transparenţei aşteptărilor, standardelor de calitate şi de evaluare; crearea 
sinergiilor în ceea ce priveşte dezvoltarea abilităţilor transferabile (la nivel instituţional sau interinstituţional). 
Dintre soluţiile posibile pot fi menţionate: 

- structuri care includ masteranzi şi doctoranzi şi care oferă suport administrativ, de studiu şi de dezvoltare; 
- structuri care includ numai doctoranzi în jurul unei teme de cercetare sau a unui areal interdisciplinar 

şi posibil include câteva instituţii.  
Privind dezvoltarea perspectivelor atractive ale carierei de cercetare pentru cercetători la treapta timpurie, 

instituţiile superioare de învăţământ trebuie sa-şi asume responsabilitatea pentru: 
- promovarea carierelor de cercetare atractive şi a perspectivelor carierei pentru doctoranzi în colaborare 

cu parteneri din afara universităţii, astfel promovând dezvoltarea căilor clare ale carierei în interiorul şi în 
afara universităţii şi între universitate şi alte sectoare de angajare în câmpul muncii; 

- crearea condiţiilor atractive pentru cercetare, potrivit hotărârilor cartei cercetătorilor europeni şi codu-
lui de conduită pentru recrutarea cercetătorilor; 

- concentrarea finanţării pentru a crea studii de doctorat mai efective.  
Instituţiile de învăţământ superior trebuie să atragă atenţie nu numai dezvoltării carierei cercetătorului 

doctorand, dar şi necesităţii strategice pentru a face carierele de cercetător mai atractive pentru cercetătorii de 
la nivel de postdoctorat şi să faciliteze dezvoltarea carierei lor. Sunt necesare structuri clare pentru cariera 
academică şi o varietate de perspective pentru carieră în universitate, precum şi în industrie şi sectorul public.  

Mobilitatea este o parte integrantă a studiului de doctorat în multe universităţi. Instituţiile de învăţământ 
superior trebuie să susţină mobilitatea la nivel de doctorat în cadrul colaborării interinstituţionale ca un ele-
ment al strategiei lor internaţionale. Instituţiile, dar în special autorităţile publice, trebuie să ia în consideraţie 
obstacolele legale, administrative şi sociale, de exemplu în ceea ce priveşte vizele, permisele de lucru şi pro-
blemele de securitate socială.  

Atât mobilitatea internaţională, cât şi cea transectorală şi interdisciplinară trebuie să fie recunoscută ca adu-
când o valoare adăugată în dezvoltarea carierei cercetătorilor-doctoranzi şi a altor cercetători la treapta timpurie.  

Gradele comune de doctorat, doctoratele europene şi aranjamentele de cotutelă trebuie să fie ulterior 
dezvoltate şi considerate a fi un instrument important al cooperării internaţionale şi interinstituţionale.  

2. Îmbunătăţirea calităţii programelor de doctorat 
Diversificarea programelor de doctorat. Un număr de rute diverse pentru doctorat au fost dezvoltate în 

Europa în anii recenţi – doctoratele orientate spre profesii specifice (aşa-numitele doctorate „profesionale”), 
doctorate comune şi doctoratul european şi o varietate de doctorate bazate pe colaborări dintre universitate şi 
industrie. Evident, cercetarea originală trebuie să rămână componentul principal al tuturor doctoratelor, indi-
ferent de tipul şi forma lor. Procesele şi rezultatele principale trebuie să includă finisarea unei teze individuale 
(bazată pe o contribuţie originală la dezvoltarea cunoştinţelor sau o aplicare originală a cunoştinţelor) care să 
treacă evaluarea făcută de către o comisie universitară expertă cu reprezentare externă.  

Aşa-numitele doctorate „profesionale” sunt doctoratele care se axează pe aplicarea cercetării într-o manieră 
reflectivă privind o altă practică profesională. Se observă o creştere rapidă a numărului de doctorate profesio-
nale, în special în Marea Britanie, dar şi în alte ţări – în sectorul învăţământului superior din întreaga Europă.  

Supravegherea, monitorizarea şi evaluarea. Trebuie să se pună în continuare accentul asupra importanţei 
supravegherii, monitorizării şi evaluării, aşa cum se menţionează în principiile de la Salzburg, iar universită-
ţile trebuie să fie încurajate şi susţinute în dezvoltarea şi diseminarea practicilor bune în managementul gra-
delor de cercetare. Aranjamentele trebuie să se bazeze pe un cadru contractual transparent de responsabilităţi 
împărţite între candidaţi, supraveghetori şi instituţie şi, acolo unde este necesar, alţi parteneri, aşa cum este 
indicat în recomandările de la Salzburg. Trebuie să se atragă atenţie în special asupra asigurării: supravegherii 
multiple, dezvoltării continui a abilităţilor profesionale ale cadrelor didactice şi revizuirii performanţelor 
supraveghetorilor.  

Dezvoltarea abilităţilor transferabile. Dezvoltarea abilităţilor transferabile care trebuie să fie deja o parte 
integrantă a programului de studiu al primului şi al doilea ciclu, trebuie să fie efectuată în contextul structu-
rilor de suport instituţional la nivel de doctorat. Scopul principal trebuie să fie recunoscut şi să ridice preocu-
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parea în rândul doctoranzilor referitor la abilităţile pe care le obţin prin cercetare, astfel îmbunătăţind perspecti-
vele lor de angajare atât în sectorul academic, cât şi pe piaţa muncii. Este, de asemenea, important a se asigura 
ca referinţa la dezvoltare a abilităţilor transferabile să fie inclusă în procedurile de evaluare a calităţii instituţionale.  

3.  Responsabilitatea publică pentru condiţiile de muncă în perioada studiilor de doctorat şi de 
postdoctorat 

Universităţile şi autorităţile publice trebuie să împărtăşească o responsabilitate comună referitoare la sta-
tutul şi condiţiile cercetătorilor la nivel de doctorat şi postdoctorat. Doctoranzii – cercetători la treapta timpu-
rie sunt vitali pentru dezvoltarea Europei şi trebuie să aibă toţi drepturi egale.  

Asigurarea finanţării adecvate a programelor de doctorat şi a doctoranzilor, precum şi a instituţiilor de 
învăţământ superior şi infrastructura lor este al zecelea şi ultimul principiu enunţat la Salzburg şi necesită a fi 
implementat, dat fiind faptul că un rol important îl joacă studiul de doctorat ca o treaptă de formare a carierei 
de cercetător atât în sectorul academic, cât şi în cel nonacademic, iar caracterul atractiv al carierei de cerce-
tător este determinat în mare parte la nivel de doctorat. De aici şi importanţa asigurării statutului şi a supor-
tului financiar al doctoranzilor. Finanţarea doctoranzilor trebuie să fie: 

- stabilă, să acopere întreaga perioadă a programului de doctorat, să se ofere suficiente condiţii decente 
de trai şi lucru. Se subliniază nevoia de asigurare a condiţiilor de studiu pentru studenţi astfel, încât să-şi poată 
finaliza studiile fără dificultăţi generate de situaţia lor socială sau economică; 

- destul de atractivă pentru a încuraja candidaţii calificaţi inclusiv din grupurile cu venit mic.  
 Statutul adecvat şi condiţiile de lucru trebuie recunoscute ca fiind esenţiale şi pentru cercetătorii de la 

nivel de postdoctorat pentru care sunt necesare structuri academice clare şi o varietate de perspective privind 
cariera. Cercetătorii de la nivelul de postdoctorat trebuie să fie recunoscuţi ca profesionişti, care au un rol 
important în dezvoltarea societăţii de ştiinţă, aşa precum este menţionat în Carta Cercetătorilor Europeni şi 
Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor. Aceasta presupune că durata fazei de postdoctorat fără o 
perspectivă clară a carierei trebuie să fie limitată la cinci ani. Ele trebuie să fie eligibile pentru a putea parti-
cipa la obţinerea granturilor naţionale şi internaţionale privind finanţarea cercetării lor. Trebuie să fie încura-
jate iniţiativele precum granturile pentru cercetătorii independenţi. 

Rezultatele ultimelor două seminare Bologna privind studiile de doctorat au fost reflectate în raportul Co-
misiei Europene SEC (2005)957 [11] şi într-o formă concentrată în Comunicatul de la Londra „Spre un spaţiu 
European al Învăţământului Superior: răspunsuri la provocările unei lumi globalizate”. Aici se constată: 

- corelarea mai strânsă a SEÎS cu Spaţiul European al Cercetării rămâne un obiectiv important; 
- se recunoaşte valoarea creării şi menţinerii unei diversităţi largi de programe doctorale în conformitate 

cu Cadrul Calificărilor pentru SEÎS.  
În acelaşi timp, se menţionează că sporirea ofertei de programe de doctorat, precum şi îmbunătăţirea sta-

tutului, perspectivelor de carieră şi finanţării cercetătorilor debutanţi, sunt condiţii esenţiale pentru îndeplini-
rea obiectivelor europene de întărire a capacităţii de cercetare şi de creştere a calităţii şi competitivităţii învă-
ţământului superior european. 

Printre sarcinile de bază puse în faţa universităţilor pentru perioada care a rămas până la 2010 sunt nominalizate: 
- intensificarea eforturilor de a include programele doctorale în strategiile şi politicile instituţionale; 
- crearea parcursurilor de carieră şi a oportunităţilor adecvate pentru doctoranzi şi cercetători debutanţi; 
- Asociaţia Universităţilor Europene (EUA) este invitată să sprijine în continuare schimburile de expe-

rienţă între instituţiile de învăţământ superior în privinţa programelor doctorale inovatoare care apar în Europa, 
precum şi în privinţa altor aspecte esenţiale cum ar fi transparenţa condiţiilor de acces, procedurile de supra-
veghere şi de evaluare, dezvoltarea unor competenţe transferabile şi a unor modalităţi de creştere a posibili-
tăţii de angajare pe piaţa muncii.  

Concluzii: 
1. Învăţământul doctoral este o parte integrantă a procesului de pregătire a cadrelor. 
2. Pregătirea doctorală este o formă de învăţare prioritară prin cercetare ştiinţifică individuală şi originală. 
3. Pregătirea doctorală trebuie sa cuprindă în mod obligatoriu componenţe care să asigure o formare 

multidisciplinară – managerială, de comunicare etc. 
4. O tendinţă europeană de bază este diversificarea metodelor de formare iniţială a tinerilor cercetători: 

PhD, doctorat profesional, doctorat industrial etc. 
5. Multidisciplinaritatea pregătirii trebuie sa constituie un concept de bază al formării doctorandului. 
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6. Orientarea spre necesităţile economiei de piaţă, pieţei de muncă. 
7. Ridicarea responsabilităţii conducătorilor de doctorat şi diversificarea formelor de conducere a doctoratului. 
8. Şcolile doctorale (mono- şi interuniversitare) constituie astăzi tendinţa de bază în formarea doctorală 

atât din punct de vedere al asigurării calităţii, multidisciplinarităţii doctoratului, cât şi a optimizării cheltuielilor. 
9. Cadrul European al Calificărilor (EQF) se concepe ca unul integru pe domenii de formare pentru toate 

cele trei cicluri ale învăţământului universitar (L-M-D) cu o diversificare treptată odată cu avansarea nivelu-
lui de pregătire (domenii la nivel de licenţă – L, mai multe specializări la nivel de M şi multiple opţiuni la 
nivel de D). 

10.  Se observă o dezvoltare/susţinere a pregătirii postdoctorale prin care se subînţelege o aprofundare sau 
lărgire a specializării obţinute la doctorat. 

11.  Este necesară sporirea componentei academice a programelor de doctorat, destinate formării abilităţi-
lor generice ale absolvenţilor (capacităţii de inserţie/integrare în câmpul muncii, de leadership etc.), pregătirii 
pentru formarea şi dezvoltarea carierei ulterioare. 

12.  Modificarea metodelor de selectare şi formare a conducătorilor de doctorat, sporirea motivaţiei activi-
tăţii acestora este necesară. 

13.  Sporirea responsabilităţii părţilor implicate în studiile de doctorat poate fi asigurată inclusiv prin 
încheierea acordurilor respective tripartite (doctorand, conducător, universitate). 
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