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Instituţie beneficiar: Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” 
din București 
Titlu proiect: Cercetare doctorală interdisciplinară la nivel de excelență european (INTERDOC)
Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2020-0307 
Domeniu vizat: 6. Susținerea cercetării de excelență din universități 
Bugetul aprobat: 320.000 LEI

Proiectul a vizat dezvoltarea instituțională în direcția studiilor doctorale multi, inter și transdisciplinare 
prin susținerea activităților Școlii Doctorale UNATC. S-au avut în vedere următoarele obiective: 
O1 Dezvoltare cercetare interdisciplinară cu aplicabilitate în teatru, arte scenice, cinematografie, media 
– elaborare, susținere teze de doctorat; etică și integritate academică; organizare procesuală, 
structurală legată de coordonare teze în acord cu norme de excelență actuale (50 doctoranzi, 10 
profesori; luni 1-8)
O2 Dezvoltare cercetare pentru modernizare proces predare-învățare-evaluare UNATC în direcția 
teatru & film (50 doctoranzi, 10 experți, 10 profesori; luni 1-8)

O2.1 Discipline fundamentale în analiză transdisciplinară: Axiomă ontologică, existența mai multor 
niveluri de realitate în arta scenică și cinematografică și Axiomă logică, viziunea unei realități 
pluristratificate în Arta Actorului de teatru și film (25 doctoranzi, 5 experți, 5 profesori; luni 1-4;7-8)
O2.2 Abordare integrată a artei teatrului și filmului, specifică transdisciplinarității, centrată pe 
„viața reală” a binomului creator-creație. Discipline actorie, psihologie, neuroștiințe etc. pentru 
dezvoltare, actualizare metode în formare profesionist teatru & film (25 doctoranzi, 5 experți, 5 
profesori; luni 3-5; 7-8)

O3 Dezvoltare bază materială IOSUD-UNATC și înființare Platformă Națională de Dezbatere 
Transdisciplinară pe teatru, arte scenice, cinematografie, media pentru care se va renova și dota cu 
aparatură specifică, material didactic 5 spații (50 doctoranzi, 10 profesori, 10 experți; luni 3-9)

Pentru îndeplinirea obiectivelor, au fost proiectate activități care au necesitat adaptare și modificare 
date fiind restricțiile impuse de contextul pandemic. Astfel, o parte din fonduri au fost redistribuite 
spre renovarea și dotarea unor spații ce extind laboratorul de practică (lastudia) și oferă bază de 
experiment studenților.  
R1 - dezvoltarea laboratorului de studii doctorale interdisciplinare avansate „lastudia” prin renovarea a 
5 săli și organizarea de ateliere și seminare online – corelat cu A2 (activitate de dezvoltare a lastudia ca 
bază studențească de experiment) și A3 (activitate de diseminare a activității de cercetare) 
R2 - 6 seminare în cadrul modulului de perfecționare, în domeniul metodologiei de cercetare, 
coordonat de 1 profesor abilitat – A2 (activitate de dezvoltare a lastudia ca bază studențească de 
experiment)  
R3 - 7 sesiuni de lucru Abordarea integrată a artei actorului și filmului, specifică transdisciplinarității, 
centrată pe „viața reală” a binomului creator-creație – A2 (activitate de dezvoltare a lastudia ca bază 
studențească de experiment)
R4 - 16 seminare online pentru a pune în funcțiune această direcție de colaborare interinstituțională – 
A2 (activitate de dezvoltare a lastudia ca bază studențească de experiment)
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R5 - conferință diseminare cercetări din cadrul Școlii Doctorale UNATC – A3 (activitate de diseminare a 
cercetării doctorale UNATC)
R6 - revista bianuală a Școlii Doctorale, 3 teze de doctorat publicate sub formă de cursuri, 1 traducere 
curs profesor abilitat – A2 (activitate de înființare și dotare a laboratorului ca bază studențească de 
experiment), A3 (activitate de diseminare a cercetării doctorale UNATC)
R7 - 100 studenți beneficiari de la toate ciclurile de studiu – A2 (activitate de dezvoltare a lastudia ca 
bază studențească de experiment), A3 (activitate de diseminare a cercetării doctorale UNATC)
R8 - 5 profesori abilitați – A2 (activitate de înființare și dotare a laboratorului ca bază studențească de 
experiment), A3 (activitate de diseminare a cercetării doctorale UNATC)
R9 - 3 specialiști în literatură, filosofie și neuroștiințe participanți la activități – A2 (activitate de înființare 
și dotare a laboratorului ca bază studențească de experiment) și A3 (activitate de diseminare a 
cercetării doctorale UNATC)


