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Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1

(1) Doctoratul reprezintă ciclul al treilea de studii universitare. În
Academia Română organizarea studiilor universitare de doctorat se
face în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale şi Legii
privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu
completările şi modificările ulterioare.
(2) În Academia Română, instituţia organizatoare de studii universitare
de doctorat (IOSUD) este Şcoala de Studii Avansate a Academiei
Române (SCOSAAR).
(3) Obiectivul fundamental al organizării şi desfăşurării studiilor
universitare de doctorat în SCOSAAR îl constituie formarea
specialiştilor de elită, înalt calificaţi, pentru cercetarea ştiinţifică
academică, pentru învăţământul universitar şi pentru domenii de
activitate didactică universitară şi pentru domenii de activitate
administrativă şi managerială. Acest obiectiv este promovat de cei
peste 35 de memebri ai Academiei Române, care conduc activitatea
instituţiei şi studii universitare de doctorat în SCOSAAR.

Art. 2

Prezentul Regulament constituie actul juridic principal privind
organizarea şi implementarea programelor de studii universitare de
doctorat în cadrul SCOSAAR (şi este aprobat de Prezidiul Academiei
Române).

Art. 3

(1) SCOSAAR organizează studii universitare de doctorat pentru
obţinerea doctoratului ştiinţific.
(2) Diplomele emise de SCOSAAR sunt diplome naţionale, denumite
„Diplomă de doctor”, şi certifică cele mai înalte competenţe
academice şi profesionale pe care o persoană le poate obţine în
învăţământul universitar.
(3) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat, se conferă de
către SCOSAAR diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, cu acronimul
Dr.S. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor
se menţionează, în mod expres, domeniul fundamental şi specializarea
doctorandului
(4)

In

SCOSAAR,

doctoratul
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se

organizează

în

domeniile

fundamentale prevăzute în actele normative ale Ministerului Educaţiei
Naţionale (MEN), potrivit structurii din organigramă (anexa 1). În
cadrul SCOSAAR funcţionează 8 Departamente, organizate, potrivit
organigramei din anexa 1, în Academia Romană din Bucureşti şi în
filialele Academiei Române din Iaşi, Cluj Napoca şi Timişoara.
(5) Pentru domeniile noi de doctorat, care apar odată cu dezvoltarea
noilor câmpuri ştiinţifice, sau pentru domeniile fundamentale în care
SCOSAAR îşi va extinde oferta educaţională, se pot organiza noi
Departamente şi se pot abilita noi conducători de doctorat, în
condiţiile legii.
(6) SCOSAAR promovează
universitare de doctorat.
Art. 4

interdisciplinaritatea

în

studiile

(1) SCOSAAR se supune prevederilor legale privind evaluarea
periodică a capacităţii instituţionale de a oferi un mediu integrat de
învăţare şi cercetare avansată, de nivel naţional şi internaţional.
(2) SCOSAAR publică anual un Raport privind ciclul de studii
universitare de doctorat.

Art. 5

Art. 6

Formele de desfăşurare a studiilor universitare de doctorat pot fi doar
cu frecvenţă;
(1) Durata studiilor universitare de doctorat este de trei ani, cu
posibilitatea întreruperii şi/sau prelungirii instituţionale.
(2) Prelungirea studiilor doctorale se aprobă, pentru cazurile în care
este necesară o perioadă suplimentară de experimentare sau testare
empirică a rezultatelor cercetării, pentru o perioadă de până la 2 ani.
(3) Întreruperea studiilor universitare de doctorat se poate face din
motive medicale sau pentru creşterea copilului, pentru o perioadă de
maximum 2 ani.
(4) Durata totală maximă de desfăşurare a studiilor de doctorat,
indiferent de filieră sau de formă de organizare, inclusiv perioadele de
întrerupere şi prelungire, nu poate depăşi 5 ani.
(5) SCOSAAR poate recunoaşte, în baza unor metodologii specifice,
stagiile anterioare de doctorat, precum şi unele cursuri parcurse în
cadrul programelor de studii universitare de masterat pe baza
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creditelor de studii.
Art. 7

Competenţele ştiinţifice specifice din Programele curriculare se
cuantifică în credite de studiu de tip European Credit Transfer and
Accumulation System (ECTS), care definesc volumul de muncă, de
învăţare individuală şi care asigură mobilitatea intra- şi
interinstituţional, internă şi internaţională

Capitolul al II-lea. PRINCIPII FUNDAMENTALE PRIVIND
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STUDIILOR
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 8

Principiile care ghidează desfăşurarea programelor de studii
universitare de doctorat în cadrul SCOSAAR sunt următoarele:
a) promovarea meritului ştiinţific şi a excelenţei în cercetare;
b) pregătirea profesională de calitate a doctoranzilor;
c) egalitatea de şanse şi principiul nediscriminării;
d) autonomia universitară exercitată cu responsabilitate;
e) asigurarea calităţii şi coerenţei programelor de studii
universitare de doctorat la nivel naţional şi european;
f) transparenţa cu privire la informaţiile administrative,
financiare şi de organizare a programelor de studii universitare
de doctorat;
g) asigurarea mobilităţii interne şi internaţionale a
doctoranzilor

Art. 9
SCOSAAR, prin Departamente, are obligaţia să ofere informaţii
corecte şi complete candidaţilor, precum şi comunităţii universitare,
privind programele de studii universitare de doctorat.
Art. 10

(1) SCOSAAR garantează transparenţa admiterii, organizării şi
desfăşurării programelor de studii universitare de doctorat.
(2) Departamentele publică informaţiile relevante privind programele
de studii universitare de doctorat pe Internet, precum şi prin alte
mijloace de informare.
(3) Tezele de doctorat susţinute public vor fi disponibile on-line şi în
biblioteca SCOSAAR.
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Art. 11

(1) Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat au la
bază aplicarea unor criterii, standarde şi proceduri care au drept scop:
a) evaluarea obiectivă şi corectă a performanţelor
doctoranzilor;
b) înlăturarea oricărei forme de discriminare şi asigurarea unui
acces echitabil la studiile universitare de doctorat;
c) ameliorarea continuă a procedurilor de îndrumare
individuală a doctoranzilor şi a construcţiei şi aplicării
curriculei programelor de studii universitare de doctorat;
d) facilitarea evaluării programelor de studii universitare de
doctorat prin utilizarea unei baze comune de criterii şi
standarde;
e) asigurarea dreptului Departamentelor de a suplimenta setul
de criterii şi standarde, în vederea creşterii şi dezvoltării
calităţii programelor de studii universitare de doctorat şi a
afirmării competitivităţii lor europene şi mondiale.
(2) Criteriile, standardele şi procedurile reglementate de prezentul
Regulament au caracter minimal, sunt obligatorii şi se aplică în toate
Departamentele SCOSAAR.
(3) Criteriile, standardele şi procedurile au în vedere:
a) admiterea la doctorat;
b) conţinutul programelor de studii universitare de doctorat;
c) calitatea programelor de studii universitare de doctorat;
d) statutul doctoranzilor şi conducătorilor de doctorat;
e) teza de doctorat.
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Capitolul al III-lea. ORGANIZAREA SCOSAAR
A. Conducerea SCOSAAR
Art. 12

(1) SCOSAAR este condusă de un Preşedinte. Acesta este
Vicepreşedintele Academiei Române, care coordoneaza activitatea de
doctorat.
(2) În cadrul SCOSAAR se înfiinţează şi se organizează un Consiliu
Ştiinţific (CŞ) şi un Consiliu de Administraţie (CA).
(3) CŞ are în componenţă: preşedintele, un vicepreşedinte, directorii
Departamentelor, un secretar ştiinţific şi 3 doctoranzi reprezentând
domenii fundamentale diferite. Numărul membrilor CŞ este de
maximum 15 persoane.
(4) Mandatul de membru al CŞ este de 4 ani. O persoană nu poate
avea calitatea de membru al CŞ decât pentru maximum 2 mandate.

Art. 13

(1) Conducerea operativa a CŞ se exercită de către Preşedinte şi Biroul
CŞ.
(2) Biroul CŞ se alege de către membrii Consiliului prin vot secret şi
este format din vicepreşedinte, secretarul ştiinţific şi 3 membrii ai CŞ.

Art.14

(1) CŞ se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la cererea
Preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
Şedinţele CŞ sunt conduse de către preşedintele acestuia.
(2) CŞ stabileşte ordinea de zi a şedinţelor, pe baza propunerilor
formulate de către Preşedinte şi/sau de către membrii CŞ.

Art. 15

CŞ are următoarele atribuţii:
a) elaborează criteriile minimale privind organizarea şi
funcţionarea programelor de studii universitare de doctorat,
inclusiv pe cele care privesc admiterea la studii universitare de
doctorat, curricula, evaluarea doctoranzilor, criteriile de
selecţie şi de stabilire a comisiilor de evaluare a tezelor de
doctorat propuse de şcolile doctorale;
b) coordonează repartizarea locurilor pe programele doctorale
în cadrul SCOSAAR;
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c) stabileşte criteriile minimale de finalizare, evaluare şi
valorificare ale rezultatelor programelor de studii universitare
de doctorat, inclusiv ale tezei de doctorat;
d) avansează propuneri, inclusiv sub forma susţinerii unor
iniţiative normative, care să sprijine angajarea pe piaţa muncii
a absolvenţilor de programe de studii universitare de doctorat;
e) elaborează metodologii de evidenţiere, în timp, a parcursului
profesional al absolvenţilor de studii universitare de doctorat;
f) avansează propuneri proprii şi avizează propunerile
Departamentelor de acorduri şi parteneriate/consorţii pentru
desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat şi a
doctoratelor în co-tutelă;
g) organizează evenimente ştiinţifice interdisciplinare,
naţionale şi internaţionale;
h) derulează propriile sale proiecte;
i) iniţiază, depune şi urmăreşte documentaţia necesară obţinerii
de fonduri europene pentru programele de studii universitare de
doctorat şi de cercetare;
j) întocmeşte propunerile de repartizare a resurselor destinate
finanţării programelor de studii universitare de doctorat şi le
înaintează spre avizare conducerii SCOSAAR.
k) analizează activitatea desfăşurată în cadrul POSDRU pentru
doctorat.

Art. 16

(1) Consiluil de Administraţie (CA) este alcătuit dintr-un director
executiv, un contabil, un jurist şi un auditor intern.
(2) Atribuţiile CA sunt:
(a) alcătuirea bugetului de venituri şi cheltuieli al SCOSAAR;
(b) gestionează bugetul SCOSAAR;
(c) angajează cheltuieli aprobate de Preşedinte la propunerea
CŞ;
(d) verifică legalitatea actelor SCOSAAR şi asistă juridic
conducerea SCOSAAR;
(e) asigură auditul intern al proiectelor SCOSAAR;

B. Şcolile Doctorale
Art.18

(1) Departamentele se organizează în cadrul SCOSAAR şi
funcţionează în conformitate cu procedurile prezentului Regulament.
(2) Modul de organizare, funcţiile şi atribuţiile Departamentelor sunt
stabilite prin dispoziţiile prezentului Regulament.
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.
(3) Programele de studii universitare de doctorat se organizează şi se
desfăşoară prin intermediul Departamentelor.
Art.19

Departamentele SCOSAAR, facilitează şi garantează flexibilitatea
curriculară a programelor de studii universitare de doctorat.

Art. 20

(1) SCOSAAR, prin Departamente, poate acorda burse şi alte forme de
sprijin financiar doctoranzilor pentru efectuarea de stagii de cercetare
în ţară sau în străinătate.
(2) Doctoranzii vor fi informaţi cu privire la institutele şi centrele de
cercetare, de regula din Academia Româna, în care pot efectua stagii
de pregătire doctorală.
(3) SCOSAAR, prin Departamente, asigură:
a) compatibilizarea curriculară cu oferta educaţională a
studiilor de doctorat din universităţile partenere din ţară şi
străinătate;
b) selectarea temelor de cercetare cu relevanţă naţională şi
internaţională;
c) valorificarea rezultatelor cercetării doctorale în cadrul
comunităţii ştiinţifice din ţară şi străinătate.

Art. 21

Îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul anterior se realizează
de către Departamente prin:
a) încheierea de acorduri sau parteneriate instituţionale;
b) cercetări doctorale în cotutelă;
c) schimburi de doctoranzi şi profesori, realizate cu universităţi
recunoscute pe plan internaţional;
d) participarea la consorţii internaţionale, în scopul includerii
temelor de cercetare doctorală în cadrul unor proiecte ştiinţifice
internaţionale.

Art. 22

(1) Înfiinţarea Departamentelor se analizează şi se avizează de către
CŞ al SCOSAAR.
(2) Departamentele se pot înfiinţa pe unul sau mai multe domenii
înrudite, în condiţiile legii, de către CŞ, pe temeiuri bine argumentate.
(3) Departamentele se organizează şi funcţionează cu cel puţin trei
conducători de doctorat. O treime dintre conducătorii de doctorat ai
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unui Departament pot proveni de la instituţii universitare sau de
cercetare din străinătate, în condiţiile legii. Un conducător de doctorat
la un Departament din SCOSAAR nu îşi poate desfăşura activitatatea
de conducere a doctoranzilor la alt Departament. Membrii titulari ai
Academiei Române, membrii corespondenţi şi membrii de onoare ai
Academiei Române pot conduce doctorate atât într-unul dintre
Departamentele din SCOSAAR, cât şi în cadrul unei Şcoli Doctorale
dintr-o Universitate acreditată pentru desfăşurarea studiilor de
doctorat.
(4) Relaţiile dintre Departamente din SCOSAAR şi unităţile de
cercetare din sistemul Academiei Române sunt stabilite de Prezidiul
Academiei Române în conformitate cu propunerea Secţiilor Ştiinţifice
ale Academiei Române, care coordonează activitatea ştiinţifică în
domeniul respectiv.

Art. 23

(1) Conducerea Departamentelor se asigură de Consiliul Şcolii
Doctorale, din care fac parte toţi conducătorii de doctorat, precum şi
doctoranzi în proporţie de maxim 25% din totalul membrilor
Consiliului Departamentelor. Numărul minim al membrilor
Consiliului Departamentelor este de 4 (3 conducători de doctorat şi un
doctorand).
(2) Departamentul este condus de un director, un director adjunct şi
Consiliul Departamentului. Fiecare Departament are un secretar.
(3) Directorul şi directorul adjunct sunt aleşi prin vot secret de
Consiliul Departamentului şi aprobaţi de CŞ al SCOSAAR.

Art. 24

(1) Consiliul Departamentului are următoarele atribuţii :
a) elaborează regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi
administrarea programelor doctorale din sfera sa de
competenţă;
b) avizează programul de studii universitare de doctorat
propus de conducătorii de doctorat;
c) stabileşte proceduri de evaluare a rezultatelor cercetării
doctorale;
d) asigură informarea corectă a candidaţilor privind:
programele de studii universitare de doctorat, modul de
admitere, conţinutul programelor de studii universitare de
doctorat, criteriile de evaluare a rezultatelor cercetării şi
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modalităţile de valorificare a studiilor universitare de doctorat;
e) propune noi conducători de doctorat;
Art. 25

(1) Consiliul Departamentului stabileşte criteriile şi procedurile
privind:
a) modul de admitere al doctoranzilor;
b) cerinţele de studii şi performanţele prealabile ale candidaţilor;
c) activităţile de pregătire a doctoranzilor prin dezvoltarea de
competenţe profesionale şi de competenţe transversale;
d) activităţile de cercetare ale doctoranzilor, prin stabilirea temei
de cercetare, încadrarea în echipe de cercetare şi asigurarea
accesului la resurse de cercetare;
e) îndrumarea doctoranzilor sub aspectul relaţiilor dintre
doctoranzi şi conducătorii de doctorat, al procedurilor de
schimbare a conducătorului de doctorat şi, al criteriilor
(formale) pe care le implică îndrumarea doctoranzilor;
f) stabilirea numărului maxim de doctoranzi pe care îi poate
coordona un conducător de doctorat, cu respectarea prevederilor
din prezentul regulament;
g) criteriile de evaluare a doctoranzilor, mai ales cele privind
modul de valorificare a cercetării doctorale prin publicaţii,
participări la conferinţe ştiinţifice etc.;
h) criteriile de evaluare a conducătorilor de doctorat, orientate
cu precădere spre rezultatele ştiinţifice obţinute: performanţe
proprii în cercetare şi performanţele ştiinţifice ale doctoranzilor;
i) regulile de identificare şi de sancţionare a fraudei academice,
inclusiv a plagiatului;
j) soluţionarea contestaţiilor privind activitatea Şcolii Doctorale.

Art. 26

(1) Studiile universitare din Departamentele SCOSAAR se pot
organiza şi în cotutelă internaţională, pe bază de acorduri încheiate de
autorităţiile competente din cele două ţări, care prevăd recunoaşterea
reciprocă a titlului de doctor.
(2) Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat, care
înmatriculează iniţial doctorandul, are rolul principal, iar instituţia
parteneră are rolul de cotutelă.
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C. Raporturile juridice ale Departamentelor cu doctoranzii. Contractul de
studii universitare de doctorat
Art. 27

(1) Drepturile şi obligaţiile ce revin SCOSAAR, conducătorilor de
doctorat şi doctoranzilor se stabilesc prin contractul de studii
universitare de doctorat. Prevederile şi clauzele contractului au ca
obiectiv final realizarea temei de cercetare.
(2) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie între
Departament şi doctorand. şi este semnat de doctorand, conducătorul
de doctorat, directorul Departamentului, preşedintele CŞ şi
preşedintele SCOSAAR..
(3) Neînţelegerile dintre doctorand şi Departament sau dintre
doctorand şi conducătorul de doctorat se rezolvă de CŞ.

Art. 28

(1) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie pentru
întreaga durata a studiilor universitare de doctorat, cu prevederi
explicite pentru etapa de pregătire universitară avansată şi etapa de
cercetare ştiinţifică.
2) Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde, pentru etapa
de pregătire universitară avansată, următoarele elemente (date):
a) datele de identificare ale SCOSAAR, Departamentelor,
conducătorului de doctorat şi ale doctorandului;
b) tipurile de competenţe şi modalităţile de formare şi de
evaluare a acestora;
c) perioada de pregătire universitară avansată;
d) cuantumul lunar al bursei (în cazul doctoranzilor bursieri);
e) indicatorii minimi de performanţă ştiinţifică de îndeplinit de
către doctorand, cu accent pe rezultatele în învăţarea prin
cercetare şi studiul individual, pe participarea la conferinţe şi
alte evenimente ştiinţifice;
f) modalităţile de stabilire şi de recuperare a cheltuielilor, în
cazul nefinalizării programului de pregătire universitară
avansată, din vina doctorandului.
(3) Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde, pentru etapa
programului de cercetare ştiinţifică, următoarele date:
a) datele de identificare ale SCOSAAR, Departamentelor,
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doctorandului, conducătorului de doctorat şi echipei de
cercetare;
b) tema de cercetare aleasă;
c) termenul de finalizare a tezei de doctorat;
d) indicatorii minimi de performanţă ştiinţifică de îndeplinit de
către doctoranzi, cu accent pe publicaţii şi participarea la
conferinţe şi alte evenimente ştiinţifice;
e) bugetul de cercetare alocat, care va include cheltuielile
privind personalul, cheltuielile de logistică, de informare, de
participare la conferinţe, seminarii şi alte evenimente
ştiinţifice, şi, după caz, cuantumul bursei;
f) condiţiile de prelungire a termenului de finalizare;
g) modalităţile de stabilire şi de recuperare a cheltuielilor, în
cazul nefinalizării programului de studii universitare de
doctorat, din motive imputabile doctorandului.
(4) Schimbarea temei de doctorat se face o singură dată, cu acordul
părţilor semnatare şi cu aprobarea CŞ.
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Capitolul al IV-lea. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN CADRUL
SCOSAAR
Art. 29

Prevederile prezentului capitol constituie criterii minime, comune şi
obligatorii pentru organizarea şi desfăşurarea programelor de studii
universitare de doctorat, în cadrul Departamentelor.
Departamentele pot dezvolta şi completa, prin reglementări proprii,
criteriile minime prevăzute în art. 30-49.

A. Admiterea în programele de studii universitare de doctorat

Art. 30

Conform principiilor prevăzute de prezentul Regulament, SCOSAAR,
prin CŞ, elaborează periodic o strategie de atragere şi de selecţie a
candidaţilor la programele de studii universitare de doctorat, asigurând
totodată informarea corectă cu privire la condiţiile şi criteriile de
admitere.

Art. 31

Atragerea şi admiterea candidaţilor se face având în vedere:
a) criterii riguroase şi standarde înalte în domeniile de doctorat în
SCOSAAR (media generală la licenţă, calificarea la nivel de masterat,
media generală minimă de selecţie, experienţa în cercetare, motivaţia
de angajare în studii universitare de doctorat);
b) procedeele de desfăşurare a admiterii la doctorat, cu referiri
specifice la modul de constituire a comisiilor de admitere;
c) condiţiile financiare, respectiv burse ale Academiei Române,
proiecte de cercetare şi direcţii prioritare de atragere a fondurilor de
cercetare.

Art. 32

Transparenţa criteriilor, standardelor şi procedurilor de selecţie şi
admitere la doctorat, precum şi accesul la aceste informaţii se vor
realiza de către Şcolile Doctorale prin facilităţi online sau prin
comunicarea cu secretariatul.

Art. 33

(1) Admiterea la studii universitare de doctorat se face anual, de regulă
în luna septembrie.
((2) Organizarea concursului de admitere se face de Departamente,
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conform regulamentului SCOSAAR.
(3) Admiterea la doctorat se organizează cu respectarea următoarelor
principii de bază, stabilite prin prezentul regulament:
a) în vederea pregătirii candidaţilor pentru concursul de admitere la
doctorat, conducerile Departamentelor vor întocmi bibliografii
orientative, afişate înaintea perioadei de înscriere prevăzute pentru
fiecare sesiune;
b) candidaţii la admiterea în Departamente susţin acelaşi tip de probe;
c) evaluarea candidaţilor se va face pe domenii, de către comisii
special constituite în acest sens;
d) criteriile şi probele de evaluare se stabilesc de Departamente.
Pot fi elaborate criterii complexe prin luarea în considerare atât a
rezultatelor colocviului de admitere, cât şi a performanţelor academice
ale candidatului în cadrul programului de masterat.
(4) Consiliile Departamentelor vor elabora şi transmite spre aprobare
CŞ metodologiile proprii de admitere la doctorat cu cel puţin 6 luni
înainte de organizarea concursului.
(1) Concursul de admitere cuprinde probe specifice domeniului de
studii de doctorat şi un examen de competenţă lingvistică.
Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

(2) Probele de admitere pot fi constituite, conform specificului fiecărui
domeniu, fie din evaluarea cunoştinţelor pe baza unor probe scrise sau
orale, şi din prezentarea şi dezbaterea unui proiect tematic de
cercetare.
Înscrierea la concursul de admitere la doctorat se poate face în acelaşi
domeniu în care au fost obţinute diplomele de licenţă şi de masterat
sau în domenii conexe. În cadrul SCOSAAR, absolvenţii cu diplomă
de licenţă eliberată înainte de anul 2003 au dreptul să participe la
concursul de admitere la doctorat, fără să fi absolvit ciclul de studii
universitare de masterat.
Cunoştinţele specifice domeniului de studii se verifică pe baza unei
bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate, anunţate de conducerea
Departamentelor cu cel puţin 3 luni înaintea concursului de admitere.
(1) Examenul de competenţă lingvistică se susţine în cadrul
instituţiilor acreditate, sub forma paşaportului/portofoliului lingvistic
european. Sunt acceptate şi certificatele de competenţă lingvistică
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eliberate în ultimii 2 ani de către instituţii recunoscute de SCOSAAR.
(2) Standardul minim pentru candidat este să folosească o limbă de
circulaţie internaţională la nivel B2, conform cadrului de referinţă
elaborat de Consiliul Europei.

Art. 38

Art. 39

Validarea rezultatelor concursului de admitere la doctorat şi decizia de
înmatriculare în ciclul de studii universitare de doctorat se face de
către CŞ, se avizează de directorul Departamentului şi se aprobă de
preşedintele SCOSAAR.
(1) Candidaţii declaraţi admişi vor fi repartizaţi conducătorilor
ştiinţifici de doctorat, de consiliul Departamentului, în funcţie de
direcţia de cercetare propusă.
2) Academia Română acorda stipendii (burse interne) de studiu
doctoranzilor cu rezultate foarte bune.

Art. 40

Numărul locurilor în regim cu taxă pe conducător ştiinţific (cu
frecvenţă şi frecvenţă redusă) se stabileşte de consiliile
Departamentelor.

Art. 41

Admiterea la studii universitare de doctorat a cetăţenilor străini se
face conform legislaţiei în vigoare.

B. Structura studiilor universitare de doctorat
Art. 42

(1) Studiile universitare de doctorat se realizează în cadrul Şcolilor
Doctorale şi urmăresc formarea doctoranzilor în vederea dobândirii de
competenţe de cercetare ştiinţifică / producere de noi cunoştinţe şi
abilităţi de utilizare a cunoaşterii.
(2) Departamentele elaborează programul de studii universitare de
doctorat şi stabilesc ponderea activităţilor individuale, a activităţilor în
formaţiuni de studiu şi a activităţilor desfăşurate sub coordonarea
conducătorului de doctorat.
(3) Structura programelor de studii universitare de doctorat se aprobă
de Preşedintele SCOSAAR, la propunerea Departamentelor şi cu
avizul CŞ.
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Art. 43

(1) Pe baza rezultatelor evaluărilor interne anuale, Departamentele pot
revizui, modifica şi adapta structura programelor de studii universitare
de doctorat.
(2) Departamentele vor pune în aplicare şi vor urmări respectarea
structurii programelor de studii universitare de doctorat.

Art. 44

Programul de studii universitare de doctorat are două componente:
a) pregătirea universitară avansată prin formaţiuni de studiu
şi/sau individual, în funcţie de profilul disciplinar;
b) cercetarea ştiinţific îndrumată de conducătorul de doctorat.

Asigurarea calităţii în cadrul studiilor universitare de doctorat în SCOSAAR
Art. 45

(1) Programele de studii universitare de doctorat vor fi supuse evaluării
periodice,anuale (de parcurs) si strategice ( la intervale de 5 ani), conform
metodologiei Academiei Romane, în acord cu Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior (ARACIS).
(2) Evaluarea anuală, din cadrul SCOSAAR, va avea în vedere:
a) rezultatele cercetării întreprinse de conducătorii de doctorat şi
doctoranzi, materializate prin publicaţii ştiinţifice, brevete,
participarea la conferinţe, simpozioane şi congrese de specialitate;
b) relaţiile de colaborare cu conducătorii de doctorat afiliaţi la alte
instituţii;
c) indicatorii de monitorizare a programelor de studii universitare
de doctorat.

Art. 46

(1) Procesul de evaluare va cuprinde:
a) stabilirea termenilor de referinţă ai procesului de evaluare;
b) desemnarea unei comisii de experţi care va efectua evaluarea;
c) criterii şi standarde de autoevaluare şi de evaluare a comisiei de
experţi pentru SCOSAAR;
d) monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor;
e) publicarea rapoartelor de evaluare cu recomandări;
f) urmărirea aplicării deciziilor şi recomandărilor adoptate.

(2) Evaluarea anuală a calităţii programelor de studii universitare de
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doctorat se face la sfârşitul fiecarui an de studii de către Departamente pe
baza criteriilor stabilite de Regulament, se avizează de CŞ al SCOSAAR
şi se aprobă de către preşedintele SCOSAAR.

Art. 47

Evaluarea anuală a calităţii programelor de studii universitare de doctorat
va urmări:
a) misiunea şi obiectivele programelor de studii universitare de
doctorat;
b) conţinutul şi desfăşurarea programelor de studii universitare de
doctorat (curricula);
c) publicarea rezultatelor programelor de studii avansate şi de
cercetare, inclusiv:
- publicarea în format electronic pe Internet a rezumatelor în limba
română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, de preferinţă în
limba engleză;
- publicarea pe Internet a unei prezentări a rezultatelor activităţii
de cercetare a doctoranzilor (lista de publicaţii, brevete, conferinţe
etc.);
- publicarea pe internet a tezelor de doctorat susţinute public;
d) cerinţele specifice ale diferitelor modalităţi (forme) de predare;
e) existenţa mijloacelor de documentare, învăţare şi cercetare,
precum şi a logisticii de care beneficiază doctoranzii;
f) calitatea profesională a personalului implicat în derularea
programelor de studii;
g) modalităţile de evaluare a cunoştinţelor şi de testare a abilităţilor
doctoranzilor pe parcursul pregătirii;
h) evaluarea anuală din partea doctoranzilor, obţinută prin
chestionare supuse confidenţialităţii;
i) gradul de implicare a doctoranzilor în asigurarea calităţii
programelor de studii.

Art. 48

(1) Evaluarea activităţii doctoranzilor este orientată predominant către
rezultatele activităţii de cercetare, avându-se în vedere: publicaţii
ştiinţifice, participarea la conferinţe, brevete, respectiv calitatea acestora,
estimată prin citări, utilizarea brevetelor, premii, etc.
(2) Evaluarea activităţii doctoranzilor urmăreşte explicit toate
competenţele pe care doctorandul trebuie să le dobândească şi să le
dezvolte în cadrul programului de studii universitare de doctorat, conform
Calificării de nivel 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din
Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC).
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(3 ) Procedurile şi criteriile de evaluare trebuie să permită:
a) aprecierea performanţelor doctoranzilor şi ierarhizarea acestora;
b) analiza progresului doctoranzilor în dobândirea cunoştiinţelor şi
a deprinderilor cerute de calificarea profesională vizată;
c) verificarea administrativă şi academică pentru a asigura
corectitudinea procedurilor;
d) informarea doctoranzilor despre strategia evaluării, metodele,
criteriile evaluării şi performanţele aşteptate.
Art. 49

(1) Departamentul care, după o perioadă de 5 ani, nu a trecut printr-un
proces de evaluare şi nu a îndeplinit standardele de calitate intră în faza de
lichidare, de maximum un an universitar , în care nu mai beneficiază de
dreptul de a organiza admiterea pentru noi doctoranzi.
(2) Competenţa lichidării Departamentului aparţine SCOSAAR prin CŞ,
care informeaza Ministerul Educaţiei Naţionale şi ARACIS despre
procesul şi rezultatul lichidării.
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Capitolul al V-lea. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE
DE DOCTORAT
A. Conţinutul programelor de studii universitare de doctorat
Art. 50

Programele de studii universitare de doctorat asigură formarea de
competenţe, cognitive şi de cercetare în domenii de specialitate,
precum şi a unor competenţe transversale.

Art. 51

(1) În sensul prezentului Regulament, sunt considerate competenţe
cognitive şi de cercetare următoarele:
a) dezvoltarea gândirii ştiinţifice de identificare, formulare şi
soluţionare a problemelor de cercetare;
b) însuşirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată;
c) dobândirea de cunoştinţe privind managementul proiectelor
de cercetare;
d) asimilarea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare;
e) dezvoltarea abilităţilor de documentare, elaborare şi
valorificare a lucrărilor ştiinţifice;
f) însuşirea de abilităţi lingvistice la nivel academic, prin
utilizarea unor limbi de circulaţie internaţională, necesare
documentării, elaborării şi prezentării lucrărilor ştiinţifice;
g) asimilarea şi aplicarea principiilor şi valorilor eticii
cercetării ştiinţifice.
(2) În sensul prezentului Regulament, sunt considerate drept
competenţe transversale următoarele:
a) exprimare adecvată, scrisă şi orală, în limba română şi într-o
limbă de mare circulaţie, în domeniul culturii şi ştiinţei;
b) abilităţi de lucru în echipă;
c) cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi
financiare;
d) calităţi de conducere;
e) cunoştinţe privind managementul carierei, precum şi
însuşirea de tehnici privind căutarea unui loc de muncă şi de
creare de locuri de munca pentru alţii;
f) dobândirea de cunoştinţe privind managementul riscului,
crizei şi al eşecului;
g) asimilarea de cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în
domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.
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Art. 52

Programele de studii universitare de doctorat cuprind programul de
pregătire universitară avansată şi programul de cercetare ştiinţifică.

B. Programul de pregătire universitară avansată
Art. 53

(1) Programul de pregătire universitară avansată este alcătuit din
activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu, prin
cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte şi activităţi de pregătire
individuală.
(2) Ponderea fiecărei categorii de activităţi desfăşurată de doctoranzi
în cadrul programului de pregătire avansată, precum şi corelarea
acestora se stabilesc în cadrul Departamentului, cu accent pe învăţarea
prin cercetare.
(3) Programul de pregătire universitară avansată cuprinde 60 de credite
ECTS, repartizate pe două semestre.
(4) Programul de pregătire universitară avansată se încheie cu
susţinerea proiectului de cercetare ştiinţifică, elaborat de doctorand la
începutul anului următor de studii, în vederea realizării tezei de
doctorat. Stipendiul acordat unor doctoranzi cu rezultate foarte bune la
admitere, se poate suspenda dacă acestia nu reuşesc să obţină
calificativul Foarte bine sau Bine în cadrul programului de pregătire
universitară avansată.
(5) Evaluarea proiectului de cercetare ştiinţifică şi a competenţelor
specifice formate în cadrul programului de pregătire universitară
avansată se face de o comisie de examinare, compusă din conducătorul
de doctorat, în calitate de preşedinte, şi din cel puţin 2 specialişti din
SCOSAAR sau din universităţile partenere desemnaţi de CŞ.
(6) Data şi locul susţinerii proiectului de cercetare ştiinţifică se anunţă
prin afişare la Departament şi pe internet, cu cel puţin 10 zile
lucrătoare înainte.
(7) Rezultatul final al evaluării proiectului de cercetare ştiinţifică se
exprimă prin următoarele calificative: „foarte bine”, „bine”,
„satisfăcător” sau „nesatisfăcător”. În cazul obţinerii calificativului
„nesatisfăcător”, doctorandul trebuie să refacă şi să prezinte proiectul
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în termenul stabilit (una sau două luni). În cazul în care obţine, din
nou, calificativul „nesatisfăcător”, doctorandul este exmatriculat.
(8) Doctorandul exmatriculat pentru nepromovarea proiectului de
cercetare ştiinţifică primeşte un certificat de absolvire a programului
de pregătire universitară avansată din cadrul ciclului de studii
universitare de doctorat.

C. Programul de cercetare ştiinţifică
Art. 54

(1) Obiectivul principal al programului de cercetare ştiinţifică constă
în elaborarea tezei de doctorat.
(2) Programul de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în cadrul
Departamentului SCOSAAR şi, în cazul doctoratului în cotutelă, în
instituţiile partenere.
(3) Obligaţiile doctorandului în cadrul programului de cercetare vor fi
concretizate la nivelul Departamentelor, în funcţie de specificul
domeniului, şi constau în:
a) elaborarea unor referate, care sintetizează rezultatele
ştiinţifice intermediare obţinute şi pe care le va valorifica în
teza de doctorat;
b) publicarea a cel puţin două articole ştiinţifice în reviste sau
în volume ale unor manifestări ştiinţifice indexate în baze de
date internaţionale;
c) participarea şi comunicarea rezultatelor la sesiuni,
conferinţe, congrese şi alte manifestări de profil.

Art. 55

SCOSAAR, prin CŞ şi Departamente, pune la dispoziţia doctoranzilor
resursele logistice şi financiare pentru desfăşurarea activităţii de
cercetare în cadrul programului de studii universitare de doctorat, şi
facilitează accesul la infrastructura existentă în Institutele de cercetare
ale Academie Române..

Art. 56

(1) Departamentul, cu avizul CŞ, decide prin acte proprii asupra
structurii şi duratei activităţii de cercetare, a modalităţilor de raportare
şi evaluare a numărului de credite alocate realizării programului de
cercetare.
(2) Programul de cercetare ştiinţifică cuprinde minimum 120 de
credite ECTS, repartizate pe patru semestre.
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(3) La întocmirea documentelor privind programul de cercetare vor fi
avute în vedere:
a) importanţa componentei de cercetare în cadrul studiilor
universitare de doctorat;
b) competenţele incluse în fişa calificării doctorale ;
c) activităţile desfăşurate de către doctoranzi.
4) Solicitările legate de activitatea de pregătire şi cercetare a
doctorandului (întrerupere/prelungire, schimbarea conducătorului de
doctorat, schimbarea unei discipline din programul de pregătire
universitară avansată, a titlului tezei de doctorat sau al unui referat
ştiinţific) se depun la Secretariatul Departamentului cu cel puţin 15
zile înainte de data de la care, în cazul aprobării, solicitarea respectivă
ar avea efect.

D. Participarea doctoranzilor la proiecte de cercetare cu
internaţională şi în echipe de cercetare
Art. 57

relevanţă

(1) Departamentul, în baza mandatului încredinţat de către
SCOSAAR, asigură doctoranzilor participarea la proiecte de cercetare
cu relevanţă internaţională.
(2) În acest scop, Departamentul stabileşte criterii de evaluare a
procesului de cercetare şi a rezultatelor cercetării, ţinând seama de:
a) relevanţa naţională şi internaţională a temelor de cercetare şi
a rezultatelor acestora;
b) apartenenţa doctoranzilor la asociaţii profesionale naţionale
şi internaţionale;
c) participarea doctoranzilor la conferinţe naţionale şi
internaţionale;
d) publicarea rezultatelor cercetării doctoranzilor în reviste
incluse în baze de date internaţionale;
e) participarea doctoranzilor la realizarea unor brevete.
(3) SCOSAAR, depune diligenţe pentru obţinerea de fonduri în
vederea susţinerii proiectelor de cercetare, inclusiv prin acordarea de
burse doctorale ale Academiei Române sau prin alte forme de sprijin
financiar al activităţii de cercetare.

Art. 58

(1) SCOSAAR, prin Departamente, asigură şi dezvoltă cadrul
organizatoric adecvat participării doctoranzilor în echipe de cercetare.
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(2) Prin participarea doctoranzilor în echipe de cercetare se urmăreşte:
a) implicarea în proiecte de cercetare ştiinţifică de amploare şi
cu relevanţă naţională şi internaţională;
b) progresele înregistrate de doctoranzi în cadrul cercetării
ştiinţifice întreprinse;
c) dezvoltarea de competenţe transferabile în cadrul lucrului în
echipă.
Art. 59

(1) SCOSAAR, prin CŞ şi Departamente, garantează accesul
doctoranzilor la resursele logistice şi de cercetare, în scopul obţinerii
unor performanţe de nivel naţional şi internaţional.
(2) SCOSAAR asigură dotarea cu infrastructură de comunicare şi IT
specifice cercetării, accesul la echipamente specifice de cercetare,
accesul la literatura de specialitate, participarea la conferinţe
ştiinţifice, participarea la forme suplimentare de instruire în domeniu.

Art. 60

(1) Proiectul de cercetare ştiinţifică propus de doctorand va cuprinde
sursele de finanţare şi un buget estimativ.
(2) La evaluare, proiectul de cercetare este admis, dacă este sustenabil
din punct de vedere financiar.

E. Compatibilizarea programelor de studii universitare de doctorat cu profilul
european şi naţional al calificărilor
Art. 61

(1) Programele de studii universitare de doctorat se elaborează pe baza
unui curriculum, ce face parte integrantă din documentaţia de înscriere
a calificării în RNCIS, corespunzător standardelor internaţionale în
domeniul ştiinţific abordat.
(2) Programul de studii universitare de doctorat trebuie să cuprindă cel
puţin următoarele elemente:
a) planul de învăţământ;
b) fişele disciplinelor din planul de învăţământ;
c) planul de cercetare, adaptat la activităţile specifice ale
doctoranzilor.
(3) Programul (curriculum) este astfel elaborat, încât să promoveze
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modelul învăţării prin cercetare.
Art. 62

Departamentul întocmeşte un curriculum, cu consultarea partenerilor
din consorţiu, dacă este cazul, a angajatorilor şi a doctoranzilor, care
se avizează de către CŞ şi se adoptă prin decizia Preşedintelui
SCOSAAR.

Art. 63

(1) În curriculum se vor introduce discipline fundamentale obligatorii
şi discipline opţionale.
((2) Doctoranzii pot alege dintre disciplinele opţionale cuprinse în
curricula
altor
Departamente,
pe
baza
acordului
de
colaborare/parteneriat, (mobilităţi interdoctorale), în raport cu
specificul pregătirii de cercetare şi complexitatea problematicii
abordate.
(3) Curriculum va cuprinde şi discipline de formare a unor
competenţe transversale necesare în scopul facilitării angajării pe piaţa
muncii şi al valorificării competenţelor dobândite în cadrul
programului de studii universitare de doctorat.

Art. 64

Planul de învăţământ al programului de studii universitare de doctorat
cuprinde minimum 180 de credite.

Art. 65

Departamentele vor elabora, în funcţie de specificul domeniului de
studii doctorale, regulile aplicabile transferului de credite obţinute
pentru studiile cu caracter interdisciplinar făcute în cadrul SCOSAAR
şi transferului de credite, în cazul în care creditele se obţin la alte Şcoli
Doctorale din ţară sau străinătate.
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Capitolul al VI-lea. STATUTUL JURIDIC AL
CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT ȘI AL DOCTORANZILOR
A. Statutul juridic al conducătorilor de doctorat
Art. 66

(1) Statutul de conducător de doctorat este acordat, la propunerea
Prezidiului Academiei Române, de către Consiliul Naţional de
Atestare a Titlurilor Diplomelor şi Certificatelor Universitare
(C.N.A.T.D.C.U.) în funcţie de performanţa în cercetarea ştiinţifică
recunoscută la nivel naţional şi internaţional, în baza criteriilor
stabilite prin lege.
(2) Statutul de conducător de doctorat este menţinut în funcţie de :
a) performanţa în cercetare ştiinţifică, recunoscută la nivel
internaţional, şi participarea în cadrul comunităţii
internaţionale de cercetare;
b) performanţa în activitatea de îndrumare a doctoranzilor,
precum şi rezultatele în activitatea de cercetare.

Art. 67

(1) Criteriile pentru acordarea statutului de conducător de doctorat
vizează, cu prioritate, următoarele:
a) rezultatele din activitatea de cercetare cu relevanţă naţională
şi internaţională;
b) publicarea de articole ştiinţifice în reviste indexate în baza
de date internaţionale;
c) apartenenţa la asociaţii profesionale naţionale şi
internaţionale;
d) participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale.
(2) Pot deţine calitatea de conducător de doctorat în SCOSAAR:
membri ai Academiei Române şi cercetători ştiinţifici, care lucrează în
institutele de cercetare ale Academiei Române cu normă intreagă şi
îndeplinesc condiţiile legale de conducere a doctoratelor. În contextul
politicilor de asigurare a mobilităţii universitare, SCOSAAR poate
angaja cu durată determinată, în proiecte naţionale şi internaţionale (pe
bază de contract), specialişti recunoscuţi internaţional din străinătate,
care deţin dreptul legal de a conduce doctorat. Pentru ţările din
Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia
Elveţiană, acest drept se dobândeşte ca urmare a recunoaşterii şi a
echivalării academice.
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(3) Membrii Academiei Române, care conduc doctorate, pot menţine
dreptul de conducere de doctorat pe întreaga durată a calităţii de
membru al Academiei, la cererea lor şi cu acordul Prezidiului
Academiei Române.
Art. 68

(1) Conducătorii de doctorat vor preciza domeniul specific de
competenţă academică, în raport cu rezultatele din cercetare obţinute
în ultimii cinci ani. O persoană poate deţine funcţia de conducător de
doctorat, de regulă, într-un singur domeniu.
(2 Un conducător de doctorat poate solicita să devină conducător de
doctorat în al doilea domeniu de studii universitare de doctorat, cu
avizul C.N.A.T.D.C.U., în situaţia în care dovedeşte competenţe,
recunoscute naţional şi internaţional, într-un alt domeniu de studii
universitare de doctorat decât cel în care i s-a conferit calitatea de
conducător de doctorat.
(3) SCOSAAR elaborează proceduri de evaluare periodică a activităţii
conducătorilor de doctorat, bazate pe autoevaluare şi evaluare
colegială.
(4) Rapoartele de autoevaluare a activităţii desfăşurate de conducătorii
de doctorat vor fi publicate pe Internet.

Art. 69

(1) Activitatea conducătorilor de doctorat şi a membrilor comisiilor de
doctorat se reglementează prin Normele de aplicare ale
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de
doctorat al SCOSAAR, care vor stabili şi criteriile de remunerare a
acestora.
(2) Numărul de doctoranzi înmatriculaţi simultan la un conducător de
doctorat este de maximum 8.

Art. 70

(1) Conducătorul de doctorat îşi exercită drepturi şi îşi asumă
obligaţii.
(2) Drepturile conducătorului de doctorat decurg din Legea Educaţiei
Naţionale, din Legea privind organizarea şi funcţionarea Academiei
Române, din Carta universitară, din Regulamentul de organizare şi
desfăşurare a studiilor universitare de doctorat al SCOSAAR, precum
şi din contractul său de muncă cu SCOSAAR.
(3) Conducătorul de doctorat are dreptul să:
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a) să propună tema de cercetare şi să stabilească, împreună cu
doctorandul, planul de lucru şi calendarul de cercetare;
b) să evalueze periodic activitatea ştiinţifică a doctorandului,
şi să propună calificative pentru rezultatele obţinute de
către acesta;
c) să modifice planul de cercetare în funcţie de rezultatele
intermediare obţinute de doctorand;
d) să propună sancţionarea doctoranzilor, care nu se
integrează în calendarul stabilit în comun acord şi a acelora
care nu respectă normele ştiinţifice şi etice, prin mijloacele
prevăzute în regulamentele SCOSAAR.
(4) Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii:
a) să propună o listă cu temele de cercetare din domeniul de
competenţă;
b) să asigure îndrumarea şi coordonarea doctoranzilor săi;
c) să sprijine mobilitatea doctoranzilor;
d) să comunice la timp notele si calificativele acordate.

B. Statutul juridic al doctorandului
Art.71

(1) Regimul juridic al doctorandului se stabileşte de către
Departament, în baza prevederilor legale, ale Regulamentului şi ale
contractului de studii.
(2) Pe parcursul studiilor universitare de doctorat, doctorandul are
calitatea de student-doctorand.

Art.72

(1) Pe parcursul studiilor universitare de doctorat, doctorandul este
asimilat, din punctul de vedere al drepturilor şi obligaţiilor cu caracter
universitar, unui asistent de cercetare sau, după caz, unui asistent
universitar.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), SCOSAAR va stabili, prin
contractul de studii universitare de doctorat, modul de echivalare a
activităţii acestuia cu funcţiile universitare sau de cercetare, precum şi
norma de muncă, remuneraţia şi condiţiile de prestare a muncii, după
cum urmează:
a) doctorandul are calitatea de student-doctorand pe întreaga
durată a studiilor universitare de doctorat, independent de
filiera şi forma de doctorat urmate;
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b) pe parcursul programului de studii universitare de doctorat,
doctorandul cu frecvenţă (la zi) este asimilat, din punctul de
vedere al drepturilor şi obligaţiilor cu caracter universitar,
asistentului de cercetare, respectiv asistentului universitar. El
poate beneficia de un stipendiu al Academiei Române pentru
studii, iar activitatea pe care o desfăşoară corespunde unei
norme întregi aferente funcţiei asimilate.
Studenţilor doctoranzi li se poate suspenda plata stipendiului la
sfărşitul etapelor de monitorizare dacă nu obţin calificativele
Foarte bine şi Bine.
Art. 73

(1) Perioada desfăşurării studiilor universitare de doctorat constituie,
pentru doctorandul la zi, perioadă asimilată conform legii pensiilor
pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu excepţia cazului în care
doctorandul realizează venituri pentru care plăteşte, în această
perioadă, contribuţii la asigurările sociale. Doctoranzii la zi
beneficiază şi de asistenţă medicală gratuită, fără plata contribuţiilor la
asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările
sociale de sănătate şi pentru accidente de munca şi boli profesionale.
(2) Perioada studiilor universitare de doctorat constituie, pentru
doctorandul la zi, vechime în muncă şi în specialitate.
(3) Prevederile alineatului precedent nu se aplică în cazul
doctorandului care a ocupat anterior înscrierii la doctorat funcţia de
asistent sau lector universitar.

C. Drepturile şi obligaţiile specifice doctorandului
Art. 74

(1) Pe parcursul derulării ciclului de studii universitare de doctorat,
doctorandul are dreptul :
a) să îşi aleagă domeniul de specializare şi tema de cercetare
din oferta Departamentului.
b) să beneficieze de sprijinul conducătorului de doctorat şi/sau
institutului (centrului) de cercetare al Academiei Române.
c) să participe la şedinţele departamentului de cercetare, atunci
când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare
de doctorat;
d) să fie reprezentat în forurile decizionale ale SCOSAAR în
limita prevăzută de prezentul Regulament;
e) să beneficieze de logistica, centrele de documentare,
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bibliotecile şi echipamentele Departamentului şi ale
SCOSAAR, pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei
de doctorat;
f) să participe la cursurile şi seminariile organizate de alte
Departamente din SCOSAAR pe durata programului de
pregătire universitară avansată;
g) să beneficieze de mobilităţi naţionale şi internaţionale;
h) să beneficieze de sprijin instituţional pentru participarea la
conferinţe, congrese ştiinţifice, seminarii naţionale şi
internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a ales teza
de doctorat;
j) să efectueze stagii de practică la agenţi economici publici şi
privaţi din ţară şi străinătate;
k) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate
de Departament şi de SCOSAAR;
l) să fie informat cu privire la criteriile de evaluare, programa
de studii universitare de doctorat, rezultatele examenelor,
verificărilor, pe parcursul desfăşurării studiilor universitare de
doctorat.
Art. 75

Doctorandul are următoarele obligaţii:
a) să respecte programul de studii şi să îndeplinească condiţiile
de susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor
cercetării;
b) să prezinte rapoarte de activitate la finele stagiilor de
cercetare sau de practică şi ori de câte ori i se solicită;
c) să se implice în orice alte activităţi profesionale, cu
conexiuni la tema de cercetare a tezei de doctorat, la solicitarea
conducătorului de doctorat sau a Departamentului;
d) să notifice, în lucrările prezentate şi publicate în conferinţe,
congrese ştiinţifice, seminarii naţionale şi internaţionale în
domeniul de specializare, că rezultatele ştiinţifice sunt proprii,
obţinute în programul de doctorat al SCOSAAR;
e) să respecte disciplina instituţională;
f) să contribuie la ameliorarea şi îmbunătăţirea cadrului de
desfăşurare a programului de studii universitare de doctorat.

D. Îndrumarea doctoranzilor
Art. 76

Doctoranzii sunt îndrumaţi ştiinţific în cadrul programului de studii
universitare de doctorat de către un conducător de doctorat sau de doi
conducători de doctorat, în cazul doctoratului în cotutelă.
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Art. 77

Conducătorii de doctorat coordonează activitatea doctorandului: în
cadrul programului de studii universitare de doctorat, în pregătirea
universitară avansată, pe durata pregătirii de cercetare şi în elaborarea
tezei de doctorat.

Art. 78

Departamentele vor defini şi implementa regulile după care se va
stabili modul de conlucrare între conducătorii de doctorat şi
doctoranzi.

Art. 79

(1) Activităţile de îndrumare a doctoranzilor pe parcursul programului
de cercetare se normează conform legii.
(2) La normarea acestor activităţi se va avea în vedere ca numărul
maxim de doctoranzi aflaţi în diverse stadii ale studiilor de
doctorat ce pot fi îndrumaţi de un conducător de doctorat să nu fie
mai mare de 8.

Art. 80

(1) La cererea motivată a doctorandului şi cu avizul Departamentului
şi al CŞ, Preşedintele SCOSAAR poate decide schimbarea
conducătorului de doctorat, în termen de 30 de zile, dacă a constatat
neîndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de către acesta, ori
pentru alte motive care vizează îndrumarea ştiinţifică a doctorandului.
(2) La desemnarea unui nou conducător de doctorat, Departamentul
are în vedere atât interese de ordin academic, cât şi cerinţele de
formare profesională a doctorandului.
(3) În cazul doctoratului interdisciplinar, îndrumarea poate fi realizată
de doi conducători de doctorat din domeniile care concură la realizarea
programului de cercetare ştiinţifică. Cei doi conducători pot să fie
afiliaţi la aceeaşi instituţie organizatoare de doctorat sau în instituţii
organizatoare de doctorat diferite ale Academiei Române, universităţi
din ţară şi străinătate.

Art. 81

(1) Doctorandul poate solicita, din motive temeinice, schimbarea temei
de doctorat o singură dată în timpul programului de cercetare
ştiinţifică, pe baza susţinerii unui nou proiect de cercetare.
(2) Schimbarea temei de doctorat se aprobă de către CŞ, în cadrul
aceluiaşi domeniu în care a fost înmatriculat doctorandul, fără a
implica modificarea duratei studiilor universitare de doctorat.
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(3) În cazul doctoratului în cotutelă, schimbarea temei de doctorat se
face cu acordul ambelor instituţii organizatoare de doctorat.

Capitolul al VII-lea. TEZA DE DOCTORAT
A. Elaborare şi susţinere
Art. 82

(1) Studiile universitare de doctorat se finalizează prin elaborarea şi
susţinerea publică a unei teze de doctorat.
(2) Teza de doctorat trebuie să fie rezultatul unei cercetări ştiinţifice şi
să conţină rezultate originale în domeniul cunoaşterii ştiinţifice.

Art. 83

(1) Teza de doctorat este rezultatul unei activităţi de cercetare
ştiinţifică desfăşurată de doctorand sub coordonarea conducătorului de
doctorat, pe parcursul programului de studii universitare de doctorat.
(2) Fiecare Departament elaborează un ghid de redactare a tezei de
doctorat pe domenii, în colaborare cu alte Şcoli Doctorale din ţară.
(3) Ghidul de redactare a tezei face parte integrantă din Regulamentul
de studii universitare de doctorat al Departamentelor.

Art. 84

(1) CŞ elaborează criterii şi indicatori de evaluare a tezelor de
doctorat, în conformitate cu Cadrul European al Calificărilor şi pe baza
propunerilor formulate de Departamente.
(2) Preşedintele SCOSAAR aprobă, la propunerea CŞ, criteriile
minime elaborate în condiţiile alin.(1), conform procedurilor stabilite
prin prezentul regulament de organizare şi desfăşurare a studiilor
universitare de doctorat.
(3) Criteriile de evaluare a calităţii unei teze de doctorat urmăresc
rezultatele de cercetare prezentate în teză, obţinute în cadrul
programului de studii universitare de doctorat. La aprecierea tezei de
doctorat, referenţii evaluează şi rezultatele ştiinţifice publicate sau
acceptate pentru publicare, brevetele de invenţii precum şi aplicaţiile
pentru care există cererea de înregistrare a unor brevete.
(4) Doctorandul prezintă teza de doctorat în cadrul departamentului de
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specialitate, în vederea evaluării colegiale a acesteia.
(5) Evaluarea în departamentul de specialitate poate avea loc după ce
doctorandul probează publicarea sau acceptarea spre publicare a cel
puţin două articole într-o revistă indexată în baze de date
internaţionale.
6) Evaluarea tezei de doctorat se materializează cu aviz pentru
susţinere publică sau în recomandări pentru refacere, cu precizarea
termenului acordat pentru aceasta

Art. 85

(1) Teza de doctorat se prezintă conducerii Departamentului, însoţită
de referatul de acceptare al conducătorului de doctorat şi sinteza
dezbaterilor organizate în departamentul de specialitate al Şcolii
Doctorale.
(2) În cazul doctoratului în cotutelă, teza de doctorat se depune la
instituţia la care doctorandul este înmatriculat, împreună cu referatele
de acceptare ale celor doi conducători de doctorat şi sintezele
dezbaterilor preliminare organizate în cele două instituţii partenere la
cotutelă.

Art. 86

(1) Departamentul propune comisia de doctorat în funcţie de tema
specifică a tezei şi de domeniile în care referenţii şi-au desfăşurat
activitatea de cercetare, urmând ca aprobarea finală să fie dată, la
propunerea CŞ, de Preşedintele SCOSAAR.
((2) Comisia de doctorat este formată din cel puţin 5 persoane:
preşedintele comisiei, directorul sau directorul adjunct, ca reprezentant
al Departamentului, conducătorul de doctorat şi 3 referenţi oficiali din
ţară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată
teza de doctorat, dintre care cel puţin 2 de la alte instituţii din afara
SCOSAAR. Membrii comisiei de doctorat trebuie să aibă gradul
didactic de profesor universitar sau gradul ştiinţific CŞ I. În cazuri
bine justificate, în absenţa sau indisponibilitatea unor referenţi de
specialitate, profesori universitari sau CŞ I, se pot înscrie în comisii
conferenţiari universitari sau CŞ II.
(3) În cazul doctoratului în cotutelă, comisia de doctorat este formată
din specialişti din ambele instituţii organizatoare de doctorat. Comisia
de doctorat poate fi completată cu 2 specialişti dintr-o terţă instituţie.
Preşedintele comisiei de doctorat este reprezentantul Departamentului
la care a fost înmatriculat doctorandul.
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(4) Membrii comisiei au obligaţia să depună la secretariatul
Departamentului, în cel mult 30 de zile de la primirea tezei de
doctorat, câte un referat de evaluare a tezei de doctorat.
(5) Membrii comisiei de doctorat pot fi remuneraţi pentru activitatea
de evaluare a tezelor de doctorat, conform legii şi criteriilor stabilite de
SCOSAAR.
Art. 87

1) SCOSAAR, la propunerea CŞ, organizează susţinerea publică a
tezei de doctorat, după ce teza a primit referate de evaluare pozitivă
din partea tuturor membrilor comisiei de doctorat.
(2) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin 4
din cei 5 membri ai comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a
preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat.
(3) În cazul unor evaluări negative bine şi detaliat motivate,
doctorandul reface teza de doctorat conform cerinţelor specificate în
referatele ei de evaluare. Susţinerea publică a tezei de doctorat şi
conferirea titlului de doctor vor avea loc numai după refacerea tezei şi
în urma obţinerii evaluării pozitive a tuturor membrilor comisiei de
doctorat.
(4) În vederea prezentării şi susţinerii publice, doctorandul va întocmi
un rezumat al tezei, în limba română şi într-o limbă de circulaţie
internaţională, de preferat limba engleză, care va fi publicat pe site-ul
internet al Departamentului şi al SCOSAAR
(5) Anunţul privind susţinerea publică a tezei de doctorat şi
rezumatul acesteia trebuie să fie publicate, cu cel puţin 15 zile
înainte de susţinere, pe pe site-ul internet al Departamentului şi
prin afişare, astfel încât informaţia să fie uşor accesibilă publicului
interesat. Rezumatele tezelor de doctorat susţinute public vor fi
disponibile pe site-ul internet al Departamentului şi după susţinerea
publică.
(6) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia de doctorat
deliberează asupra calificativului acordat tezei de doctorat.
Calificativele care se acordă sunt: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”,
„Satisfăcător” şi "Nesatisfăcător".
(7 Tezele de doctorat cu calificativul „Excelent”, „Foarte bine”,
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„Bine”, se depun la SCOSAAR în vederea transmiterii la MEN C.N.A.T.D.C.U. pentru acordarea titlului ştiinţific de doctor.
(8) În cazul atribuirii calificativului „Satisfăcător” sau
„Nesatisfăcător”, comisia de doctorat va preciza elementele de
conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de
doctorat şi va solicita o nouă susţinere publică a tezei în termen de
maximum 12 luni. Dacă, în urma resusţinerii, comisia nu acordă cel
puţin calificativul „Bine”, teza este considerată respinsă şi doctorandul
este exmatriculat.
9) Titlul de doctor se acordă prin ordin al Ministrului Educaţiei
Naţionale, după validarea de către C.N.A.T.D.C.U.
(10) În cazul în care C.N.A.T.D.C.U. invalidează propunerea de
acordare a titlului de doctor, în baza observaţiilor C.N.A.T.D.C.U.
lucrarea de doctorat, refăcută şi resusţinută, poate fi retransmisă
C.N.A.T.D.C.U., în termen de 1 an de la data primei invalidări.
(11) Diploma de doctor este emisă de SCOSAAR, în termen de 90 de
zile de la data validării.
(12) Diploma conferită după promovarea programului de studii
universitare de doctorat se numeşte „diplomă de doctor”. În diploma
care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor se menţionează,
în mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al
doctoratului.
(13) Diploma de doctor se redactează în limbile română şi engleză şi
se eliberează de SCOSAAR, pe baza ordinului Ministrului Educaţiei
Naţionale.

B. Respectarea eticii ştiinţifice şi universitare
Art. 88

(1) Doctorandul este autorul tezei şi îşi asumă corectitudinea datelor şi
informaţiilor prezentate în teză, opiniile formulate şi demonstraţiile
făcute în teză.
(2) Pentru eventualele fraude sau situaţii de plagiat, doctorandul
răspunde, în condiţiile legii privind drepturile de autor, în vigoare la
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data constatării fraudelor sau a plagiatului.
(3) Doctorandul este obligat să respecte Codul de etică al SCOSAAR.

C. Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat
Art. 89

(1) Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de
doctorat se asigură în conformitate cu prevederile contractului de
studii universitare de doctorat, respectând reglementările prevăzute de
legea specială în materie.
(2) Valorificarea dreptului de autor şi a drepturilor de proprietate
industrială asupra produsului sau asupra creaţiei originale se realizează
în conformitate cu prevederile legislaţiei româneşti în vigoare, a
Convenţiilor internaţionale şi a legislaţiei europene aplicabile, precum
şi a contractului de studii universitare de doctorat, dacă acesta conţine
astfel de clauze.
(3) Departamentul poate elabora şi aproba strategii proprii de protejare
a drepturilor patrimoniale ce rezultă din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală.
(4) Beneficiile patrimoniale rezultate din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală se distribuie proporţional cu resursele
financiare alocate cercetării din cadrul programului de studii
universitare de doctorat.

D. Cooperarea în domeniul programelor de studii universitare de doctorat
Art. 90

(1) Departamentele pot să coopereze, în cadrul programului de studii
doctorale, cu institutele de cercetare, sectoarele de afaceri şi
industriale, din ţară şi din străinătate, prin promovarea mobilităţii
ocupaţionale a studenţilor doctoranzi.
(2) Cooperarea şi mobilitatea naţională şi internaţională la nivel
doctoral constituie o componentă obligatorie a programelor de
cercetare.

Art. 91

Organizarea doctoratului prin Departamente, în care colaborează
instituţii de învăţământ superior şi centre/institute de cercetare prin
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dezvoltarea de laboratoare de cercetare, în asociere cu agenţi
economici din sectorul public şi privat, urmăreşte:
a) reunirea diferitelor discipline într-un domeniu de studiu
specific;
b) promovarea interdisciplinarităţii în abordarea problemelor
de cercetare;
c) furnizarea unui cadru organizat în care studenţii-doctoranzi
să-şi împărtăşească propriile experienţe şi cunoştinţe ştiinţifice
dobândite;
d) pregătirea doctoranzilor pentru piaţa muncii prin dezvoltarea
de contracte şi parteneriate cu actori socio-economici;
e) integrarea profesională a studenţilor-doctoranzi;
f) participarea în proiecte internaţionale de cercetare;
g) întărirea mobilităţilor internaţionale în timpul şi după
terminarea doctoratului, prin programe postdoctorale.
Art. 92

(1) Departamentele pot să implementeze mecanisme precum:
a) acorduri de parteneriat internaţionale pentru susţinerea de
cursuri, desfăşurarea unor activităţi de cercetare, conferinţe,
dezbateri etc.;
b) schimburi de doctoranzi şi profesori cu universităţile din
domeniu;
c) participarea la consorţii internaţionale, în care temele de
cercetare doctorală sunt părţi ale unor proiecte internaţionale.
(2) Mecanismele academice privind acordurile de parteneriat
internaţional se pun în aplicare prin proceduri specifice pentru
integrarea Departamentelor SCOSAAR în reţele
de cercetare
internaţionale de prestigiu.

Art. 93

Asigurarea mobilităţii în cadrul acordurilor de cooperare încheiate în
programele de studii universitare de doctorat, a programelor
structurale de formare de resurse umane, precum şi a doctoratului în
cotutelă constă în:
a) schimburi de profesori şi studenţi-doctoranzi;
b) organizarea de consorţii şi reţele;
c) atribuirea de titluri şi/sau certificate comune mai multor
Universităţi, din ţară sau din străinătate, care atestă
competenţele dobândite;
d) recunoaşterea în plan internaţional a doctoratului;
e) dezvoltarea parteneriatelor între Departamentele SCOSAAR
şi agenţii economici.
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E. Stimularea angajării în muncă a absolvenţilor de programe de studii
universitare de doctorat
Art. 94

Art. 95

Art. 96

(1) Prin structura lor, programele de studii universitare de doctorat din
SCOSAAR au drept scop:
a) dobândirea competenţelor de cercetare ştiinţifică avansată
precum şi a altor competenţe în domenii didactice, manageriale
etc.
b) asigurarea de oportunităţi de carieră pentru absolvenţii de
studii universitare de doctorat care au obţinut calificative
înalte.
(2) SCOSAAR trebuie să conceapă politici de marketing pentru
promovarea studiilor universitare de doctorat, ancorate în competiţia
ştiinţifică globală.
(1) Departamentul monitorizează gradul de angajare a absolvenţilor şi
dezvoltă strategii de îmbunătăţire a inserţiei profesionale a acestora pe
piaţa muncii.
(2) Departamentul întocmeşte şi actualizează Registrul de Alumni, cu
absolvenţii proprii şi asigură monitorizarea carierei acestora.
Stimularea angajării în muncă a absolvenţilor de programe de studii
universitare de doctorat se realizează, în principal, prin:
a) adaptarea educaţiei doctorale la exigenţele societăţii
cunoaşterii, sub imperativul educaţiei permanente;
b) realizarea educaţiei doctorale din perspectiva centrării pe
studentul-doctorand şi pe învăţarea prin cercetare;
c) alinierea programelor doctorale la tendinţele din cercetarea
contemporană;
d) realizarea unor structuri inovatoare pentru promovarea
interdisciplinarităţii şi pentru a oferi abilităţi transferabile;
e) creşterea mobilităţii internaţionale, interdisciplinare şi
intersectoriale;
f) finanţare adecvată şi sustenabilă..

F. Finanţarea programelor de studii universitare de doctorat
Art. 97

(1) Programele de studii universitare de doctorat sunt finanţate din
fonduri publice şi/sau private. Fondurile publice sunt asigurate de stat.
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Academia Română poate acorda doctoranzilor cu rezultate foarte bune
stipendii de studiu în institutele ei acreditate pentru activităţi de doctorat.
Fondurile private sunt obţinute din taxe încasate de SCOSAAR, din
contribuţii ale agenţilor privaţi, respectiv donaţii sau contracte încheiate
cu agenţi economici privaţi sau fundaţii.
(2) SCOSAAR alocă anual, prin decizia CŞ, pe baza hotărârii de guvern,
granturi doctorale multianuale. Grantul doctoral include cuantumul bursei
individuale şi costurile pentru programul de pregătire universitară
avansată şi pentru programul de cercetare ştiinţifică. Aceste granturi sunt
ajustate cu coeficienţi corespunzători pe domenii disciplinare.
Art. 98

Costurile unui program de studii universitare de doctorat cu frecvenţă
pentru un doctorand cuprind costurile de şcolarizare, cercetare şi
mobilităţi interne şi internaţionale. Aceste costuri se precizeaza prin
hotărâri anuale ale CŞ şi se publică pe situl SCOSAAR.

Art. 99

(1) Pentru doctoranzii în regim cu taxă, SCOSAAR stabileşte anual, la
propunerea Departamentelor, taxa anuală de studiu şi taxa pentru
susţinerea tezei de doctorat. Taxele se fac publice odată cu anunţarea
concursului de admitere la doctorat.
(2) Taxele de studiu în programele de studii universitare de doctorat
trebuie să acopere costurile de şcolarizare, de realizare a activităţilor de
cercetare şi de valorificare a rezultatelor cercetării ale unui doctorand cu
frecvenţă.

Art.100

Departamentele pot finanţa programe de studii universitare de doctorat şi
din proiecte de cercetare finanţate din surse publice sau private.

Art. 101

(1) Departamentele evaluează anual rezultatele doctoranzilor precum şi
programele de finalizare a studiilor universitare de doctorat.
(2 Doctorandul care nu îndeplineşte în urma evaluării, standardele
prevăzute prin Regulamentul de pregătire doctorală este propus pentru
exmatriculare din programul de studii universitare de doctorat.
Departamentul îşi păstrează locul şi finanţarea corespunzătoare pentru
candidaţii admişi în anul universitar următor.
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CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢII FINALE
Art. 102

(1) Pentru doctoranzii înscrişi la doctorat înainte de aprobarea
SCOSAAR se aplică reglementările în vigoare la data înscrierii lor la
doctorat.
(2) Prezentul Regulament se aplică în SCOSAAR în conformitate cu
prevederile Codului de Practici pentru Programele de Studii Universitare
de Doctorat.
(3) La propunerea CŞ, prezentul Regulament se poate modifica, cu avizul
Preşedintelui SCOSAAR, de către Prezidiul Academiei Române.
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