CONSILIUL NAŢIONAL DE ATESTARE A TITLURILOR,
DIPLOMELOR ŞI CERTIFICATELOR UNIVERSITARE
(CNATDCU)
RAPORTUL COMISIEI DE ABILITARE
din data de 13.05.2020 1
NUMELE şi Prenumele candidatului: Petrescu Dragoș
Titlu tezei de abilitare / direcţiile principale de cercetare:
Path Dependence, Agency And Contingency. Collective Action, Identity Politics and Transitional
Justice in Romania, 1989–2019
Domeniul de studii universitare de doctorat științe politice.
(în care urmează să se confere calitatea de conducător de doctorat)
Denumirea Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) / Instituţiei
Organizatoare de Doctorat (IOD) unde are loc susţinerea publică a tezei de abilitare
Universitatea din București

Punctele tari ale tezei de abilitare:
1. Consistență cu cariera și cercetările anterioare, coerență internă, cercetări cu potențial novator.
2. Relevanță academică și pentru agenda publică (arată capacitatea candidatului de a atrage fonduri
ce îi vor permite dezvoltarea programului de cercetare propus).
3. Integrarea în rețele internaționale și interesul pentru lărgirea ariei de cercetare în funcție de
tendințele și provocările din câmpul științelor sociale.

Punctele slabe ale tezei de abilitare:
1. Nevoia de a se apropria mai mult de științele sociale în general, respectiv de științele politice în
particular.
2. Prezentarea insuficientă a dimensiunii didactice în activitatea de până în prezent.
3. Explicitarea insuficientă a raportului între abordările și metodele folosite și principalele direcții
teoretice din științele sociale.

În conformitate cu Procedura privind susținerea publică on-line a tezelor de abilitare pe perioada stării de urgență
2020 aprobată de Senatul Universității din București în data de 15 aprilie 2020.
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Rezultatul votului / observaţii / concluziile comisiei de abilitare se motivează în continuare:
Atât dosarul și teza de abilitare cât și susținerea publică a tezei de abilitare dovedesc calitățile
indiscutabile ale dlui Dragoș Petrescu în ceea ce privește capacitatea de a realiza cercetări relevante
pentru spațiul internațional al științelor politice. Temele în care este specializat candidatul, precum și
rețelele internaționale în care este integrat sunt elemente de plus valoare pentru coordonarea de teze
de doctorat.
Astfel, în comisia a decis, în unanimitate, acordarea titlului de abilitare în domeniul științe politice
pentru Dragoș Petrescu.
(a se continua pe verso – dacă este necesar)
COMISIA DE ABILITARE
NUMELE şi Prenumele

Semnătura 2

1. Băluță Ionela
2.
3.
4.
5.

Membrii care nu sunt prezenți fizic la susținere vor transmite votul lor prin e-mail conform modelului atașat, vot care
se va atașa la procesul-verbal.
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Doamnei preşedinte al comisiei de abilitare,

Stimate doamnă preşedinte,

Subsemnatul Bogdan Voicu de la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia
Română, numit membru în comisia de abilitare a domnului Dragoș Petrescu confirm faptul că
am participat on-line la susţinerea publică a tezei de abilitare 1, programată pe data de
Declar că votez pentru acordarea abilitării în domeniul de studii universitare de doctorat
Științe Politice domnului Dragoș Petrescu..

Data 13.05.2020

Semnătura ......................

1
În conformitate cu Procedura privind susținerea publică on-line a tezelor de abilitare pe perioada stării de
urgență 2020 aprobată de Senatul Universității din București în data de 15 aprilie 2020.

Doamnei preşedinte al comisiei de abilitare,

Stimată doamnă preşedinte,

Subsemnatul Mihai Păunescu de la Școala Națională de Studii Politice și
Administrative, numit membru în comisia de abilitare a domnului Dragoș Petrescu confirm
faptul că am participat on-line la susţinerea publică a tezei de abilitare1, programată pe data
de 13.05.2020
Declar că votez pentru acordarea abilitării în domeniul de studii universitare de
doctorat științe politice domnului Dragoș Petrescu.

Data 13.05.2020

Semnătura

1

În conformitate cu Procedura privind susținerea publică on-line a tezelor de abilitare pe perioada stării de
urgență 2020 aprobată de Senatul Universității din București în data de 15 aprilie 2020.

