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Summary: The paper reviews the current trends 
and practices in organization of industrial doctorate 
in a number of countries in Europe, focusing on the 
connection between the university and the industry. 
It is outlined the role of the university and the indus-
trial company in organization of industrial doctorate. 
Among countries with experience in organizing and 
conducting the industrial PhD are Denmark, Sweden, 
Norway, Hungary, Luxembourg, Switzerland, and 
Spain. Industrial Doctoral students, also called Re-
search Engineers receive upon graduation an EngD 
degree, instead of PhD, and usually do not follow an 
academic career, being placed both in industry and 
in academic institutions where they conduct research 
relevant to industry. It is shown that industrial docto-
rate could be implemented also in Moldova.
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Rezumat: În articol sunt trecute în revistă 
tendinţele şi practicile actuale de organizare a 
doctoratului industrial într-un şir de ţări din Europa, 
care pune accentul pe conexiunea între universitate şi 
mediul industrial. Este subliniat rolul universităţii şi 
al companiei industriale în organizarea doctoratului 
industrial. Printre ţările cu experienţă în organizarea 
şi desfăşurarea doctoratului industrial se numără 
Danemarca, Suedia, Norvegia, Ungaria, Luxemburg, 
Elveţia, Spania. Doctoranzii de la doctorat industrial, 
numiţi şi ingineri cercetători, la absolvire obţin 
titlul de Doctor Inginer (DIng) în loc de PhD şi, de 
regulă, nu urmează o carieră academică, fi ind plasaţi 
atât în industrie, cât şi în instituţii academice unde 
efectuează cercetări relevante pentru industrie. Se 
arată că doctoratul industrial ar putea fi  implementat 
şi în Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: doctorat industrial, inginer 
cercetător, cercetători „interconectaţi”, centru de 
doctorat industrial, doctorat în inginerie.

O multitudine de factori convergenţi şi comple-
mentari, cu un mare potenţial de impact, justifi că 
amploarea şi consecvenţa preocupărilor pentru in-
stituirea şi valorifi carea doctoratului industrial.

Impactul orientării profesionale asupra doctora-
tului ştiinţifi c este atât de puternic, încât unele ţări 
scandinave (Danemarca, Suedia) au simţit nevoia 
să adopte titlul Industrial PhD. Pe de altă parte, se 
poate observa tentativa de scientifi care a acestui tip 
de doctorat. 

Doctoratul  industrial este un program doctoral 
şi de cercetare cu durata de 3 - 4 ani, care pune ac-
cent pe conexiunea între doctorand, universitate şi 
mediul industrial. Programul de doctorat industrial 
are drept scop promovarea cercetării cu perspective 
comerciale şi asigură benefi cii, competenţe şi faci-
lităţi de cercetare în mediul industrial, determinând 
astfel schimbul de cunoştinţe între universităţi şi 
companii din sectorul industrial.

Programul de pregătire a doctorandului este asi-
gurat de universitatea în care funcţionează Şcoala 
Doctorală sau Centrul de Doctorat Industrial, iar 
solicitările de admitere vin de la mediul de afaceri. 
Rolul universităţii în organizarea doctoratului in-
dustrial include: 

identifi carea conducătorului ştiinţifi c;  
oferirea unui program academic acreditat;  
asigurarea pregătirii necesare formării pro- 

fesionale superioare şi obţinerii competenţelor prin 
cercetare; 

supervizarea doctorandului pe întreaga peri- 
oadă a programului.

La rândul său, compania industrială: 
identifi că domeniul programului/proiectului;  
asigură sustenabilitatea proiectului;  
furnizează resursele pentru cercetare;  
oferă doctorandului un conducător/consultant  

de doctorat industrial.
Noua piaţă a forţei de muncă ştiinţifi că este ca-

racterizată prin formarea de competenţe pe bază de 
colaborare între mediul academic şi industrie, prin 
crearea unui bazin comun de resurse umane [1]. 
Lam şi Zucker [2, 1] au numit un asemenea capital 
uman oamenii de ştiinţă „interconectaţi” (linked 
scientists), a căror activitate şi carieră acoperă me-
diul universitar şi cel al fi rmei.

Potrivit lui Lam [1, 3], sunt identifi cate trei ti-
puri de oameni de ştiinţă interconectaţi: profesori 
antreprenoriali, cercetători post-doctorat şi docto-
ranzi. Lam se concentrează pe modul în care fi rmele 
construiesc legături strânse cu universitatea parte-
neră şi dezvoltă structuri de carieră reţea, angajând 
oamenii de ştiinţă academică în procesul de produc-
ţie de cunoştinţe comune. 
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Pe de altă parte, un număr în creştere de lucrări, 
atât în literatura de specialitate, cât şi în documente 
ofi ciale, analizează motivaţia şi atitudinile cercetăto-
rilor faţă de difuzarea cunoştinţelor în interiorul şi în 
afara sferei academice [4]. Jacobson şi colab. (2004) 
[5], de exemplu, identifi că sistemul de recompense şi 
de stimulente în mediul academic ca fi ind principalul 
obstacol pentru transferul de cunoştinţe. Sistemul de 
carieră academică include oamenii de ştiinţă inter-
conectaţi care conectează sistemul de carieră acade-
mică şi producţia de cunoştinţe privind organizarea 
unei fi rme prin intermediul unor reţele de organizaţii 
(fi g. 1.) [3, 4]. Acest model reprezintă cariera oame-
nilor de ştiinţă academică care se angajează în ştiinţa 
antreprenorială, colaborând cu industria. 

Doctoranzii sunt consideraţi ca fi ind oameni de 
ştiinţă interconectaţi, ale căror competenţe sunt for-
mate în comun de către actorii şi părţile interesate 
atât din instituţiile academice, cât şi din organizaţi-
ile industriale (de exemplu, supervizorii academici, 

supervizorii industriali, evaluatorii colegiali acade-
mici şi industriali). 

Mediul academic şi cel industrial reprezintă 
două sisteme de piaţă ale forţei de muncă (fi g. 2). 

În prezent, universităţile sunt aşteptate din ce în 
ce mai mult să „producă” absolvenţi de doctorat cu 
competenţele cerute de sectorul industrial, precum şi 
de sectorul public şi cel terţiar. Însă în paralel cu acest 
lucru are loc pierderea exclusivităţii în ceea ce pri-
veşte rolul şi locul central al învăţământului superior 
şi al profesiei academice ca principala sursă de noi 
cunoştinţe ştiinţifi ce şi de diseminare a acestora [7]. 

Există, de asemenea, pentru universităţi o nece-
sitate tot mai mare de a le demonstra valoarea studi-
ilor doctorale studenţilor şi potenţialilor angajatori. 
Studiile doctorale şi formele de pregătire în cerceta-
re sunt determinate de o serie de factori: nevoile în 
schimbare ale societăţii, modurile de cercetare [8], 
natura în schimbare a cunoaşterii, profesia acade-
mică şi universitate [7, 4], precum şi de relaţiile în 

Fig. 2. Interconectarea dintre cele două sisteme de piaţă a forţei de muncă –  
o piaţă a muncii intermediară între mediul academic şi industrie [6]

Fig. 1. Reprezentarea carierei oamenilor de ştiinţă academică care se angajează în
ştiinţa antreprenorială, colaborând cu industria [3, 4]
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creştere universitate-industrie [9, 10]. 
Stephen (2001) [11] subliniază faptul că transfe-

rul de tehnologie între universitate şi industrie are 
implicaţii educaţionale directe şi indirecte pentru 
doctoranzi şi experienţa lor de cercetare. 

Unele ţări au dezvoltat scheme naţionale pentru 
a stimula angajamentul industrial în formarea doc-
torală [12]. 

În cazul Centrelor de Doctorat Industrial (CDI), 
doctoranzii, de multe ori numiţi Ingineri Cercetători 
(IC), înscrişi la Doctorat de Inginerie (DIng) în loc de 
Doctorat PhD, în cele mai multe cazuri nu urmează o 
carieră academică. CDI sunt concepute pentru a crea 
spaţii hibride [1, 3, 6] pentru doctoranzii care vor fi  
plasaţi atât în industrie, cât şi în instituţii academice 
efectuând cercetări relevante pentru industrie. 

Unii dintre IC sunt angajaţi de către companie 
şi sunt sponsorizaţi de către propriii lor angajatori 
pentru a fi naliza doctoratul DIng. Alţii încep docto-
ratul DIng, lucrează ca IC la fi rme în care de multe 
ori se angajează după fi nalizarea programului. Este 
posibil ca ei să urmeze ulterior cariera academică, 
deşi acest lucru se întâmplă  rar. Pentru ei, titlul de 
doctor (DIng) este văzut ca unul academic, dar şi, în 
unele cazuri, ca profesional. 

În fi gura 3 este prezentată schematic natura CDI 
şi abilităţile elementelor structurale. 

Traseele de carieră pentru studenţii doctoranzi 

industriali sunt diverse (fi g. 4.). Acestea trec nu nu-
mai peste limita academică-universitară, ci uneori 
şi peste limitele din cadrul fi rmelor. Cu alte cuvinte, 
inginerii cercetători lucrează în diferite sisteme de 
producţie a cunoştinţelor sau în comunităţi de prac-
ticieni, asigurând un transfer de cunoştinţe nu numai 
între universitate şi industrie, ci şi în cadrul fi rmei 
unde sunt angajaţi şi unde se bucură de o libertate 
şi autonomie limitată [4]. 

Constrângerile se accentuează mai ales în cazul 
în care ei nu sunt angajaţi într-un post de conducere. 
Membrii personalului academic de la CDI au subli-
niat că, deşi nivelul superior de management al unei 
fi rme ar prefera să aibă un inginer cercetător, nu este 
exclus ca un manager de rang mai jos sau un su-
pervizor industrial să nu împărtăşească acest punct 
de vedere strategic [4]. Între universitate şi fi rmă se 
încheie un acord la cel mai înalt nivel, care însă nu 
se răsfrânge neapărat asupra mediului de lucru şi de 
cercetare în care IC este încadrat, dar şi exigenţele 
de lucru se schimbă rapid [12, 4]. 

Printre ţările cu experienţă în organizarea şi 
desfăşurarea doctoratului industrial se numără Da-
nemarca, Suedia, Norvegia, Ungaria, Luxemburg, 
Elveţia, Spania. Specializările cele mai frecvent 
oferite la Doctoratul Industrial din cadrul Şcoli-
lor Doctorale sau Centrelor de Doctorat Industrial 
sunt: Ingineria Software; Micro- şi nanomateriale 

Centrului de Doctorat Industrial

Fig. 4. Traseele de carieră ale doctoranzilor CDI [4] 

Fig. 3. Prezentarea schematică a Centrului de Doctorat Industrial



nr. 2 (29), iunie 2013 - 23     

şi tehnologii; Managementul afacerilor în inginerie; 
Tehnologia elaborării unui management; Sisteme IT 
complexe (la scară largă); Transport şi mediu; Lide-
rismul în ingineria bioprocesării; Sustenabilitate ur-
bană; Procese biofarmaceutice; Tehnologii în optică 
şi fotonică; Abordarea sistemică a ştiinţei biomedi-
cale etc. [13, 14, 15].

Pentru succesul unui doctorat industrial este 
importantă o înţelegere comună între toţi parte-
nerii şi o implicare activă a tuturor partenerilor 
pe parcursul elaborării lucrării de disertaţie. Doc-
toratul Industrial ar putea fi  implementat şi în Re
publica Moldova în cazul dezvoltării unor companii 
industriale de anvergură. Instrumentele posibile de 
realizare a acestuia includ: identifi carea ofertelor din 
mediul industrial; analiza capacităţilor de pregătire 
a specialiştilor conform ofertelor; elaborarea unui 
program de îmbunătăţire a capacităţilor de pregătire a 
specialiştilor prin intermediul doctoratului industrial; 
identifi carea surselor fi nanciare de pregătire. Meca-
nismele de implementare vor include elaborarea Re-
gulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
doctoratului industrial; semnarea acordurilor de cola-
borare cu reprezentanţii mediului industrial care vor 
solicita doctoratul industrial; schimbul de experienţă 
cu ţările dezvoltate în acest domeniu.
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