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Se aprobă.
Preşedintele Senatului,
Conf .dr. Claudiu-Paul BUGLEA

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

REGULAMENTUL
studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București*
Capitolul I - Dispoziţii generale
Art. 1. - (1) Regulamentul studiilor studii universitare de doctorat la Universitatea din
București ("Regulamentul") este adoptat în temeiul Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
("Legea"), cu modificările și completările ulterioare, al Codului studiilor universitare de doctorat,
aprobat prin HG nr. 681/2011 ("Codul") cu modificările și completările ulterioare, şi al Cartei
Universităţii din Bucureşti din 2016 ("Carta").
(2) Regulamentul se aplică în cadrul Universităţii din Bucureşti ("Universitatea"), în
calitate de instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat ("IOSUD"), pentru consiliul
pentru studiile universitare de doctorat ("CSUD") şi pentru şcolile doctorale acreditate sau
autorizate provizoriu care funcţionează în cadrul Universităţii, precum şi pentru relaţiile acestora
cu alte structuri ale Universităţii şi pentru relaţiile IOSUD cu alte entităţi exterioare.
(3) Potrivit principiului subsidiarităţii, toate domeniile care nu sunt reglementate expres
prin Lege, Cod, Cartă sau Regulament sunt, în limita acestora, de competenţa şcolilor doctorale,
prin regulamentele proprii şi prin actele adoptate în temeiul acestora.
Capitolul II - Studiile universitare de doctorat
Art. 2. - (1) Universitatea organizează, prin școlile doctorale, studii universitare de
doctorat științific.
(2) Programul de studii universitare de doctorat este organizat de şcoala doctorală, sub
coordonarea CSUD.
(3) Admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat se realizează în una sau două
sesiuni anuale, în conformitate cu Metodologia organizării şi desfășurării concursului de admitere
la studiile universitare de doctorat și a metodologiilor proprii școlilor doctorale, aprobate anual.
(4) Programul de studii universitare de doctorat se desfășoară pe parcursul a 6 semestre (3
Forma consolidată a Regulamentului instituţional de organizare și funcționare a progamelor de studii
universitare de doctorat, adoptat de Senatul Universității din București la data de 20 iunie 2012, ce cuprinde
modificările aprobate de Senatul Universității din București în ședintele din datele de 29 mai 2013, 21 septembrie
2016, 21 martie 2018 și 23 septembrie 2020.
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ani) şi cuprinde 2 componente obligatorii:
a) program de pregătire bazat pe studii universitare avansate;
b) program de cercetare ştiinţifică finalizat cu susţinerea tezei de doctorat.
(5) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate are o durată efectivă
cumulată de maximum 3 luni, echivalentul a 12 săptămâni de activitate didactică şi un număr de
30 de credite. Normarea a mai mult de 144 de ore, până la un maxim de 240 de ore, se avizează
de CSUD și se aprobă de Consiliul de Administrație. Programul se poate desfăşura compact sau
fragmentat pe durata unui an universitar şi poate fi urmat de studenţii-doctoranzi pe tot parcursul
studiilor universitare de doctorat, de preferință în primul an universitar.
(6) Îndrumarea studentului-doctorand de către conducătorul de doctorat se realizează pe
perioada programului de doctorat (inclusiv pe durata programului de pregătire bazat pe studii
universitare avansate), a cărui durată este, de regulă, de 3 ani, care poate include una sau mai
multe perioade de prelungire care, cumulate, nu pot depăși 2 ani.
(7) Comisia de susținere publică a tezei de doctorat este propusă de conducătorul de
doctorat (conducătorii de doctorat, în cazul tezelor în cotutelă) și aprobată de consiliul școlii
doctorale (de consiliul școlii doctorale din care face parte conducătorul de doctorat principal, în
cazul tezelor de doctorat în cotutelă) și de rectorul Universității (inclusiv în cazul tezelor de
doctorat în cotutelă, când conducătorii de doctorat fac parte din două IOSUD, iar Universitatea
este IOSUD principală). Componența comisiei de susținere publică va respecta prevederile legale
în vigoare, precum și deciziile interne ale Universității din București.
(8) Atât varianta fizică a tezelor de doctorat cât și varianta electronică vor fi depuse la
Biblioteca Națională potrivit legislației în vigoare. Tezele de doctorat pot fi consultate la
bibliotecile facultăţilor în cadrul cărora funcţionează școlile doctorale cu minim 20 de zile înainte
de susținerea publică a tezei de doctorat. Tezele de doctorat rămân în consultare liberă și după
susținerea publică. Tezele de doctorat ale căror autori nu au optat pentru publicarea distinctă sunt
publice pe platforma electronică națională REI a ministerului de resort după emiterea titlului de
doctor.
Art. 3. - (1) Se deleagă şcolilor doctorale atribuţiile privind:
a) adoptarea metodologiilor proprii privind standarde şi proceduri interne de evaluare
periodică a calităţii şi de deontologie profesională;
b) stabilirea standardelor pentru conducătorii de doctorat, pentru personalul didactic şi de
cercetare afiliat şcolii doctorale, pentru membrii comisiilor de doctorat şi pentru persoanele
exterioare şi studenţii-doctoranzi care candidează pentru calitatea de membru al consiliului şcolii
doctorale;
c) adoptarea regulilor privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a programelor de
studii efectuate în ţară sau în străinătate, privind recunoaşterea parcurgerii unor stagii anterioare
de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în
universităţi sau în centre de cercetare de prestigiu şi privind recunoaşterea unor cursuri parcurse
în cadrul programelor de studii universitare de master de cercetare;
d) (abrogat)
e) adoptarea cerinţelor de elaborare a tezelor de doctorat;
f) adoptarea metodologiei de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată.
(2) Se recomandă şcolilor doctorale:
a) să încurajeze parcurgerea şi promovarea de studenţii-doctoranzi a programului de
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pregătire bazat pe studii universitare avansate, în special la începutul programului de studii
universitare de doctorat, inclusiv prin acordarea diferențiată de calificative tezelor de doctorat;
b) să asigure, în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate,
pregătirea metodologică pentru cercetarea ştiinţifică şi pregătirea didactică a studenţilordoctoranzi;
c) să asigure, în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate,
cursuri, seminare, laboratoare şi alte asemenea în limbi de circulaţie internaţională; în tot
cuprinsul prezentului Regulament, prin "limbi de circulaţie internaţională" se înţelege limbile
engleză, franceză, spaniolă, rusă, arabă, chineză, germană, italiană, japoneză şi portugheză;
d) să stabilească standarde pentru studenții-doctoranzi, inclusiv în ceea ce privește
prezența și frecvența, numărul, tipul și modalitatea de promovare a formelor de verificare,
numărul, tipul și recunoașterea activității științifice desfășurate;
e) să favorizeze redactarea tezelor de doctorat în limbi de circulaţie internaţională;
f) să încurajeze adoptarea rutei Doctor Europaeus;
g) să favorizeze studiile de doctorat în cotutelă internaţională;
h) să încurajeze implementarea doctoratelor de cercetare cu caracter colaborativ (în
valorificarea parteneriatului cu diverse instituţii şi întreprinderi).
Capitolul III - CSUD
Art. 4. - (1) CSUD este coordonat de rector şi de prorectorul care coordonează studiile
universitare de doctorat.
(2) CSUD este compus din 17 membri, inclusiv directorul.
(3) Din CSUD fac parte:
a) directorul CSUD, numit de rector în urma unui concurs public;
b) 13 directori ai şcolilor doctorale, numiţi de rector la propunerea directorului CSUD,
asigurându-se reprezentarea principalelor şcoli doctorale şi a tuturor familiilor de domenii
ştiinţifice;
c) 1 conducător de doctorat, ales prin votul universal, direct, secret și egal al
conducătorilor de doctorat cu drept de vot, conform Legii, Codului şi Cartei, dintre conducătorii
de doctorat cu drept de vot și de a candida ai tuturor școlilor doctorale;
d) 2 studenți-doctoranzi aleși prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilordoctoranzi din toate şcolile doctorale, dintre studenţii-doctoranzi ai tuturor şcolilor doctorale.
(4) Directorul CSUD trebuie să aibă calitatea de conducător de doctorat și gradul didactic
de profesor universitar. Calitatea de director al CSUD este incompatibilă cu cea de director sau
membru al consiliului școlii doctorale. Nu poate fi membru al CSUD potrivit alin. (3) lit. b)
directorul școlii doctorale din care face parte directorul CSUD. În cazul în care într-o facultate
funcționează două sau mai multe școli doctorale, poate fi numit membru al CSUD cel mult un
director al unei școli doctorale.
(5) Constituirea CSUD pentru un mandat se face în următoarea ordine: numirea
directorului CSUD; alegerea simultană a membrilor prevăzuți la alin. (3) lit. c) și d); numirea
membrilor prevăzuți la alin. (3) lit. b).
(6) Mandatul membrilor CSUD este de 4 ani.
Art. 5. - (1) CSUD se întruneşte în şedinţe ordinare de cel puțin două ori pe semestru,
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precum şi în şedinţe extraordinare.
(2) Şedinţele CSUD sunt valid constituite dacă participă cel puţin două treimi din membri,
iar actele CSUD sunt adoptate cu majoritatea membrilor prezenţi.
(3) Şedinţele CSUD sunt prezidate şi actele CSUD sunt semnate de directorul CSUD. În
cazul în care directorul CSUD se află în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, CSUD
desemnează, dintre membrii săi (exceptând studentul-doctorand), un înlocuitor temporar.
(4) La şedinţele CSUD pot participa, fără drept de vot, rectorul, prorectorii şi directorii
şcolilor doctorale care nu sunt membri ai CSUD. Directorul CSUD poate invita să participe la
şedinţe pe decanii facultăţilor şi alte persoane.
(5) În cazul în care urgența luării unei hotărâri o impune, directorul CSUD poate decide
realizarea adunării în spațiul virtual și luarea hotărârilor prin vot electornic.
Art. 6.- (1) CSUD are următoarele atribuţii:
a) elaborează şi supune spre aprobare Senatului Universităţii Regulamentul;
b) adoptă metodologia privind standarde şi proceduri interne de evaluare periodică a calităţii
şi de deontologie profesională;
c) avizează proiectul Regulamentului Universităţii de organizare a admiterii în programul de
studii universitare, pentru dispoziţiile privind admiterea la studiile universitare de
doctorat;
d) avizează proiectul Regulamentului Universităţii de susţinere a examenelor de finalizare a
studiilor universitare, pentru dispoziţiile privind examenul de susţinere publică a tezei de
doctorat;
e) avizează proiectul Metodologiei Universităţii de examinare, pentru dispoziţiile privind
examinarea studenţilor-doctoranzi;
f) avizează proiectul Metodologiei de desemnare a membrilor CSUD;
g) avizează proiectul Metodologiei de desfăşurare a concursului public pentru funcţia de
director al CSUD;
h) aprobă propunerea rectorului privind înfiinţarea, organizarea, divizarea, comasarea sau
desfiinţarea unei şcoli doctorale, în cadrul uneia sau mai multor facultăţi sau în
parteneriate sau consorţii cu alte instituţii de învăţământ superior sau cu unităţi de
cercetare-dezvoltare, după avizul conform al consiliului facultăţii şi după avizul Senatului
Universităţii;
i) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a şcolilor doctorale;
j) aprobă programele de studii universitare de doctorat ale şcolilor doctorale şi cele
organizate în comun cu alte IOSUD, din ţară sau din străinătate;
k) aprobă modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat al şcolilor doctorale;
l) avizează taxele privind studiile universitare de doctorat, propuse de consiliile şcolilor
doctorale şi de consiliile facultăţilor, şi le supune spre aprobare Senatului Universităţii;
m) aprobă modelul-cadru de convenţii de cotutelă de doctorat al şcolilor doctorale;
n) aprobă actele, acordurile şi parteneriatele privind colaborările instituţionale dintre şcolile
doctorale ale Universităţii, precum şi dintre şcolile doctorale ale Universităţii şi şcoli
doctorale din cadrul altei IOSUD, din ţară sau din străinătate, inclusiv privind participarea
la consorţii internaţionale şi efectuarea studiilor universitare de doctorat în cotutelă cu altă
şcoală doctorală din cadrul Universităţii sau cu o altă IOSUD din ţară sau din străinătate;
o) avizează și înaintează Senatului universitar spre aprobare cererile de exercitare a
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conducerii de doctorat, după obținerea în prealabil a avizului consiliului școlii doctorale și
al consiliului facultății;
p) adoptă măsurile necesare pentru asigurarea calităţii studiilor universitare de doctorat,
pentru buna desfăşurare a evaluărilor periodice ale şcolilor doctorale şi conducătorilor de
doctorat, pentru respectarea normelor de etică şi deontologie de conducătorii de doctorat
şi studenţii-doctoranzi;
q) aprobă cererile studenţilor-doctoranzi de acordare de sprijin financiar pentru efectuarea de
stagii de cercetare în ţară sau în străinătate, în urma acordului conducătorului de doctorat
şi a avizului consiliului şcolii doctorale;
r) mediază conflictele dintre studenţii-doctoranzi şi şcolile doctorale, precum şi, în caz de
nesoluţionare de consiliile şcolilor doctorale, conflictele dintre studenţii-doctoranzi şi
conducătorii de doctorat.
(2) CSUD exercită celelalte atribuţii stabilite prin Lege, Cod, Cartă, Regulament sau alte acte
normative.
(3) Directorul CSUD are următoarele atribuţii:
a) aprobă cererile studenţilor-doctoranzi de acordare de sprijin financiar pentru efectuarea
de stagii de cercetare in ţară sau în străinătate, în urma acordului conducătorului de
doctorat şi a avizului consiliului şcolii doctorale;
b) aprobă cererile studenţilor doctoranzi cu privire la durata studiilor de doctorat prin
prelungire, întrerupere, acordarea perioadei de graţie şi amânarea susţinerii tezei de
doctorat.
c) exercită alte atribuţii delegate de Rector, de Senatul UB sau CSUD.
Capitolul IV - Şcoala doctorală
Art. 7.- (1) Şcolile doctorale funcţionează în cadrul facultăţilor Universităţii. În cadrul
unei facultăţi funcţionează o singură şcoală doctorală. Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate,
în cadrul unei facultăţi pot funcţiona două sau mai multe şcoli doctorale, o şcoală doctorală poate
funcţiona în structura a două sau mai multe facultăţi, sau în subordinea directă a CSUD.
(11) Înființarea școlilor doctorale se aprobă potrivit prevederilor Art. 6 alin. (1) lit. h)
(2) Şcolile doctorale se pot organiza şi în parteneriate sau consorţii cu alte instituţii de
învăţământ superior sau cu unităţi de cercetare-dezvoltare, din ţară sau din străinătate.
(3) În statele de funcţii ale şcolilor doctorale se pot înscrie posturile conducătorilor de
doctorat care optează în acest sens, precum şi posturile personalului de cercetare, studenţilordoctoranzi și ale membrilor comisiei de îndrumare.
(4) Fac parte din școala doctorală conducătorii de doctorat, cadrele didactice și de
cercetare afiliate, care nu sunt conducători de doctorat, studenții doctoranzi, cercetătorii
postdoctorali, membrii comisiilor de îndrumare, personal didactic auxiliar și personal nedidactic.
Art. 8. - (1) Conducătorii de doctorat ai unei şcoli doctorale se întrunesc în şedinţă cel
puţin o dată pe semestru.
(2) Şedinţele sunt valid constituite indiferent de numărul conducătorilor de doctorat care
participă, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii absolute a membrilor prezenţi. Hotărârile au
caracter consultativ pentru consiliul şcolii doctorale, cu excepţia cazurilor în care Legea, Codul,
Carta, Regulamentul sau regulamentul şcolii doctorale dispune altfel.
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(3) La şedinţe pot participa, fără drept de vot, membrii consiliului școlii doctorale care nu
au calitatea de conducător de doctorat, directorul CSUD, decanul facultăţii şi prodecanii.
Directorul şcolii doctorale poate invita să participe la şedinţe pe directorii departamentelor şi alte
persoane.
(4) Directorul şcolii doctorale poate decide realizarea adunării în spațiul virtual și luarea
hotărârilor prin vot electronic.
Art.9.- (1) Numărul membrilor consiliului şcolii doctorale se stabileşte de consiliul
facultăţii, în raport de numărul total al conducătorilor de doctorat, şi este de:
a) 3 membri, în cazul unui număr de până la 5 conducători de doctorat inclusiv;
b) 3 sau 5 membri, în cazul unui număr de 6 până la 10 conducători de doctorat inclusiv;
c) 5 sau 7 membri, în cazul unui număr decel puțin 11 conducători de doctorat.
(2) Consiliul şcolii doctorale este compus astfel:
a) dacă sunt 3 membri: 1 conducător de doctorat membru al şcolii doctorale (care este şi
directorul şcolii doctorale), 1 doctorand şi 1 persoană exterioară;
b) dacă sunt 5 membri: 2 conducători de doctorat membri ai şcolii doctorale (dintre care
unul este directorul şcolii doctorale), 1 doctorand şi 2 persoane exterioare;
c) dacă sunt 7 membri: 3 conducători de doctorat (dintre care unul este directorul şcolii
doctorale), 2 doctoranzi şi 2 persoane exterioare.
(d) În cazul şcolilor doctorale organizate în parteneriate cu alte instituţii, conform legii,
consiliul şcolii doctorale poate avea în componenţă reprezentanţi ai instituţiilor partenere, fără
atribuţii executive, în conformitate cu prevederile acordului de parteneriat.
(3) Toţi membrii consiliului scolii doctorale sunt aleşi de conducătorii de doctorat cu
drept de vot, conform Legii, Codului şi Cartei. Studenții-doctoranzi membri ai consiliului școlii
doctorale sunt aleși prin vot universal, direct şi secret al studenților-doctoranzi din cadrul școlii
doctorale, cu respectarea prevederilor alin.5 al acestui articol şi validaţi prin votul conducătorilor
de doctorat..
(4) Pentru a fi ales în consiliul şcolii doctorale, conducătorul de doctorat membru al școlii
doctorale trebuie să aibă drept de vot şi de a candida, conform Legii, Codului şi Cartei.
(5) Nu pot face parte în acelaşi timp din consiliul şcolii doctorale un conducător de
doctorat şi un student-doctorand condus de acesta sau 2 studenţi-doctoranzi având acelaşi
conducător de doctorat.
(6) Persoanele exterioare din consiliul școlii doctorale trebuie să deţină titlul de doctor în
domeniu. Se recomandă ca aceste persoane să nu fie conducători de doctorat în activitate la o
şcoală doctorală din cadrul unei alte IOSUD din România.
(7) Directorul şcolii doctorale este ales direct în această calitate, dintre conducătorii de
doctorat având drept de vot şi de a candida, potrivit Legii, Codului şi Cartei, şi care deţin gradul
didactic de profesor sau – prin excepție – de conferențiar universitar și este titular la Universitatea
din București. Directorul este membru al consiliului şcolii doctorale, în limita numărului de
membri care au calitatea de conducător de doctorat.
(8) Constituirea consiliului școlii doctorale pentru un mandat se face în următoarea
ordine: a) alegerea și numirea directorului școlii doctorale, b) alegerea simultană a membrilor
conducător/conducătorii de doctorat şi membru/membrii externi, c) alegerea
membrului/membrilor studenţi doctoranzi aleși prin vot universal, direct şi secret al studenților-
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doctoranzi din cadrul școlii doctorale, cu respectarea prevederilor alin.5 al acestui articol, d)
validarea membrului/membrilor studenţi doctoranzi prin votul conducătorilor de doctorat.
(9) Alegerea consiliului şi directorului şcolii doctorale este validată de consiliul facultăţii,
sau, în cazul unei școli doctorale aflată în subordinea directă a CSUD, de către CSUD. După
alegere şi validare, directorul şcolii doctorale este numit în această funcţie de directorul CSUD.
(10) Mandatul consiliului şcolii doctorale este de 5 ani.
Art.10.- (1) Consiliul şcolii doctorale se întruneşte atât în şedinţe ordinare de cel puțin
două ori pe semestru, cât şi în şedinţe extraordinare la convocarea directorului școlii doctorale.
(2) Şedinţele consiliului şcolii doctorale sunt prezidate şi actele consiliului şcolii doctorale
sunt semnate de directorul şcolii doctorale. În cazul în care directorul şcolii doctorale se află în
imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, consiliul şcolii doctorale desemnează, dintre membrii săi
(exceptând studentul-doctorand), un înlocuitor temporar.
(3) Şedinţele consiliului şcolii doctorale sunt valid constituite dacă participă cel puţin
două treimi din membri. Actele consiliului şcolii doctorale sunt adoptate cu majoritatea
membrilor prezenţi, cu condiţia votului favorabil al majorităţii absolute a membrilor consiliului
şcolii doctorale care au calitatea de conducător de doctorat.
(31) În cazul şcolilor doctorale organizate în parteneriat cu alte instituţii, regulamentele
școlilor doctorale pot prevedea modalități de participare la consiliul școlii doctorale și de decizie
diferite, aprobate prin contractul de parteneriat.
(4) Directorul şcolii doctorale poate decide realizarea adunării în spațiul virtual și luarea
hotărârilor prin vot electronic.
(5) La şedinţele consiliului şcolii doctorale pot participa, fără drept de vot, directorul
CSUD, decanul, prodecanii, precum şi directorul centrului de studii universitare doctorale
avansate, directorul centrului postdoctoral, directorul centrului de studii de master şi directorii
centrelor sau laboratoarelor de cercetare din cadrul şcolii doctorale. Directorul şcolii doctorale
poate invita să participe la şedinţe pe directorii departamentelor şi alte persoane.
Art. 11.- (1) Consiliul şcolii doctorale are următoarele atribuţii:
a) adoptă regulamentul şcolii doctorale, pe care îl supune spre avizare conducătorilor de
doctorat şi consiliului facultăţii şi spre aprobare CSUD;
b) adoptă metodologia privind standarde şi proceduri interne de evaluare periodică a
calităţii şi de deontologie profesională;
c) adoptă programul de studii doctorale, inclusiv programul de pregătire bazat pe studii
universitare avansate, pe care îl supune spre avizare consiliului facultăţii şi spre aprobare CSUD;
d) hotărăşte înfiinţarea, în cadrul şcolii doctorale, a centrului de studii universitare
doctorale avansate, adoptă regulamentul şi numeşte directorul acestuia, dintre conducătorii de
doctorat;
e) hotărăşte înfiinţarea, în cadrul şcolii doctorale, a centrului postdoctoral, adoptă
regulamentul şi numeşte directorul acestuia; aprobă planurile de cercetare postdoctorală;
f) hotărăşte înfiinţarea, în cadrul şcolii doctorale, a centrului de studii de master de
cercetare şi adoptă regulamentul acestuia, pe care îl supune spre aprobare consiliului facultăţii;
adoptă programele de studii de master de cercetare din cadrul şcolii doctorale, pe care le supune
spre aprobare consiliului facultăţii;
g) hotărăşte înfiinţarea, în cadrul şcolii doctorale, de centre sau laboratoare de
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cercetare,aprobă regulamentele şi numeşte directorii acestora;
h) avizează și fundamentează conform standardelor și criteriilor proprii dobândirea şi
decide încetarea calităţii de membru al şcolii doctorale a cadrelor didactice sau de cercetare
având calitatea de conducător de doctorat,;
i) stabileşte standarde şi aprobă afilierea şi încetarea afilierii la şcoala doctorală a cadrelor
didactice şi de cercetare care nu au calitatea de conducător de doctorat şi care desfăşoară activităţi
didactice sau de cercetare la şcoala doctorală, inclusiv în calitate de membri ai comisiilor de
îndrumare;
j) stabileşte standarde şi aprobă referenţii oficiali membri ai comisiilor de doctorat şi
aprobă componenţa comisiilor de doctorat;
k) stabileşte standarde pentru persoanele exterioare şi pentru studenţii-doctoranzi care
candidează pentru calitatea de membru al consiliului şcolii doctorale;
l) stabileşte criteriile minimale şi orientative pentru conţinutul şi forma concursului de
admitere la doctorat şi avizează înmatricularea studenţilor-doctoranzi;
m) avizează modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat, elaborat de
şcoala doctorală, şi îl supune spre aprobare CSUD;
n) adoptă modelul certificatului de absolvire a programului de pregătire bazat pe studii
universitare avansate;
o) stabileşte cerinţele de elaborare şi formatul-tip ale tezei de doctorat;
p) elaborează modelul-cadru de convenţii de cotutelă de doctorat al şcolii doctorale şi îl
supune spre aprobare CSUD;
q) decide încheierea actelor, acordurilor şi parteneriatelor privind colaborările
instituţionale cu alte şcoli doctorale ale Universităţii, precum şi cu şcoli doctorale din cadrul altor
IOSUD, din ţară sau din străinătate, inclusiv privind participarea la consorţii internaţionale şi
efectuarea studiilor universitare de doctorat în cotutelă cu altă şcoală doctorală din cadrul
Universităţii sau cu o altă IOSUD din ţară sau din străinătate, şi le supune spre aprobare CSUD;
r) adoptă măsurile necesare pentru asigurarea calităţii studiilor universitare de doctorat,
pentru buna desfăşurare a evaluărilor periodice ale şcolii doctorale şi conducătorilor de doctorat,
pentru respectarea normelor de etică şi deontologie de conducătorii de doctorat şi studenţiidoctoranzi;
s) avizează cererile studenţilor-doctoranzi de acordare de sprijin financiar pentru
efectuarea de stagii de cercetare în ţară sau în străinătate, în urma acordului conducătorului de
doctorat, şi le supune spre aprobare directorului CSUD.
t) avizează cererile studenţilor-doctoranzi de prelungire, de întrerupere sau de reluare a
activităţii de doctorat ;
u) stabileşte regimul drepturilor de proprietate intelectuală pentru teza de doctorat;
v) mediază conflictele dintre studenţii-doctoranzi şi conducătorii de doctorat;
w) decide schimbarea conducătorului de doctorat;
x) iniţiază procedura de acordare a calităţii de profesor emerit profesorilor universitari
care au calitatea de conducător de doctorat, la pensionare.
(2) Consiliul şcolii doctorale exercită celelalte atribuţii stabilite prin Lege, Cod, Cartă,
Regulament, regulamentul şcolii doctorale sau alte acte normative.
(3) Prin regulamentul școlii doctorale se poate decide exercitarea atribuțiilor consiliului
științific sau a unora dintre acestea după consultarea prealabilă a conducătorilor de doctorat.
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Capitolul V - Conducătorul de doctorat
Art. 12. - (1) Un cadru didactic sau de cercetare titular, cu contract de muncă pe durată
nedeterminată şi funcţia de bază în Universitate, având calitatea de conducător de doctorat, poate
deveni membru al şcolii doctorale care funcţionează în cadrul facultăţii unde are norma cu
aprobarea Senatului după obținerea avizelor consiliului școlii doctorale, al consiliului facultății și
al CSUD. Dacă în cadrul unei facultăţi sunt două sau mai multe şcoli doctorale, conducătorul de
doctorat alege şcoala doctorală în care devine membru, cu avizul consiliului şcolii doctorale şi al
consiliului facultăţii. În cazuri excepționale, temeinic justificate, un conducător de doctorat poate
fi membru a două școli doctorale din cadrul Universității din București, cu condiția să fi obținut
abilitare în două domenii specifice acestora sau dacă una dintre aceste școli doctorale are caracter
pluridisciplinar. Dobândirea calității de membru al celei de-a doua școli doctorale este
condiționată de acordul prealabil al majorității conducătorilor de doctorat din cadrul acesteia, de
avizul consiliului facultăţii care are în subordine şcoala doctorală respectivă și se aprobă de către
CSUD cu majoritatea membrilor săi, cu condiția ca numărul voturilor împotrivă să nu fie mai
mare de 5. Conducătorul de doctorat nu poate îndruma studenți-doctoranzi decât în domeniile
pentru care este abilitat, cu excepția tezelor în cotutelă. Aceste reguli se aplică şi în cadrul
înfiinţării de noi şcoli doctorale, al comasării ori divizării celor existente, inclusiv pentru şcolile
doctorale cu caracter inter- şi/sau pluridisciplinar.
(2) Postul conducătorului de doctorat este înscris fie în statul de funcţii al unui
departament, fie în statele de funcţii al şcolilor doctorale, potrivit alegerii libere a conducătorului
de doctorat. Pentru a avea norma de bază în statul școlii doctorale este necesar ca peste jumătate
din activitatea conducătorului de doctorat să fie realizată la școala doctorală.
(3) Cadrul didactic sau de cercetare conducător de doctorat este subordonat directorului
şcolii doctorale, pentru partea din normă privind activitatea în cadrul şcolii doctorale, şi
directorului departamentului, pentru partea din normă privind activitatea în cadrul
departamentului, indiferent dacă postul se află în statul de funcţii al şcolii doctorale ori al
departamentului.
(4) Conducătorii de doctorat, care împlinesc vârsta de pensionare și care se implică efectiv
în activitățile școlii doctorale, pot continua activitatea de conducere de doctorat, în condițiile
Legii, fie în temeiul unui contract de muncă pe durată determinată, fie în regim de plata cu ora,
inclusiv în calitate de profesori emeriți. Ei își păstrează calitatea de conducător de doctorat și pe
cea de membri ai școlii doctorale, și pot continua îndrumarea studenților-doctoranzi pe care îi au,
în aceleași condiții ca și conducătorii de doctorat titulari, până la încheierea activității acestora.
Pentru a îndruma noi studenți-doctoranzi este necesar acordul consiliului școlii doctorale.
Conducătorii de doctorat care nu mai au doctoranzi în coordonare își pot păstra calitatea de
membru al școlii doctorale pe o durată determinată de 3 ani, cu aprobarea consiliului școlii
doctorale și cu drept de reînnoire.
(5) În cazul în care conducătorul de doctorat, care se pensionează, dorește să înceteze
activitatea de conducere de doctorat, depune o solicitare la conducerea școlii doctorale și renunță
la calitatea de membru al școlii doctorale. În acest caz, consiliul școlii doctorale decide asupra
preluării studenților-doctoranzi de către alți conducători de doctorat, cu acordul acestora.
(51) Conducătorii de doctorat, care nu au împlinit vârsta de pensionare, dar nu au studențidoctoranzi în coordonare, îşi păstreaza calitatea de membru al şcolii doctorale pe o durata
determinată de 5 ani. După această perioadă, calitatea de membru al şcolii doctorale poate fi
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păstrată pe o durată determinată de 3 ani, cu aprobarea consiliului şcolii doctorale şi cu drept de
reînnoire. Se exceptează conducătorii de doctorat cu posturile rezervate în condițiile legii.
(52) Conducătorilor de doctorat care nu mai coordonează studenţi-doctoranzi timp de 8 ani
li se retrage automat calitatea de membru al şcolii doctorale. Aceasta calitate poate fi redobandită
urmând din nou, procedura de solicitare de exercitare a conducerii de doctorat în cadrul
Universității din Bucureşti.
(6) Persoanele care au calitatea de conducător de doctorat, fără a avea calitatea de titular
în Universitatea din București, și care doresc să și-o exercite în cadrul unei școli doctorale a
Universității din București, pot deveni membre ale acesteia cu avizul consiliului școlii doctorale,
al consiliului facultății, al CSUD şi cu aprobarea Senatului universitar și pot conduce doctorate în
aceleași condiții ca și conducătorii de doctorat titulari.
(7) Numărul studenților-doctoranzi, aflați în diverse stadii ale studiilor de doctorat, care
pot fi îndrumați simultan de un conducător de doctorat care își desfășoară activitatea în cadrul
Universității din București este de 8; peste această limită, dar fără a se putea depăşi numărul
maxim de 12 studenţi-doctoranzi, este necesară aprobarea prealabilă a consiliului școlii doctorale
din care conducătorul de doctorat face parte.
(8) Numărul maxim de studenți-doctoranzi care pot fi îndrumați simultan de un
conducător de doctorat care își desfășoară activitatea în cadrul Universității din București,
prevăzut la alin. (7), poate fi depășit numai în mod excepțional și numai pe durată determinată, și
anume în cazul reluării programului doctoral după întrerupere sau al preluării îndrumării unor
studenți-doctoranzi de la alți conducători de doctorat, cu aprobarea consiliului școlii doctorale din
care face parte și a Consiliului pentru studiile universitare de doctorat și cu condiția ca respectivul
conducător de doctorat să nu mai scoată la concurs noi posturi de studenți-doctoranzi vacante
până când numărul studenților-doctoranzi îndrumați simultan nu scade sub numărul maxim
prevăzut la alin. (7).
(9) Nu se includ în numărul studenților-doctoranzi prevăzut la alin. (7) şi (8), la data
concursului de admitere la doctorat: studenţii-doctoranzi aflaţi în întreruperea activităţii;
studenţii-doctoranzi aflaţi în perioada de graţie pentru finalizarea şi susţinerea publică a tezei de
doctorat; studenţii-doctoranzi care au susţinut public teza de doctorat, dar nu au fost încă validaţi;
studenţii-doctoranzi care refac sau completează teza în urma nepromovării susţinerii publice ori a
invalidării; studenţii-doctoranzi în cotutelă, pentru care conducătorul de doctorat nu are calitatea
principală
(10) Un conducător de doctorat are dreptul să refuze să declare admis un candidat la
concursul de admitere la studiile universitare de doctorat şi să refuze să conducă teza de doctorat
dacă apreciază că tema propusă de candidat (în cazul în care acest lucru decurge din normele
școlii doctorale) nu se înscrie între preocupările sale prezente de cercetare şi/sau nu este
importantă ori actuală din perspectivă ştiinţifică generală. El are de asemenea acest drept, precum
şi dreptul să refuze să mai continue conducerea unei teze de doctorat, atunci când apreciază că
există ori se poate naşte o situaţie de conflict de interese şi/sau de încălcare a normelor legale
și/sau deontologice. Pentru aceleași motive (științifice ori privind conflictul de interese), un
conducător de doctorat are dreptul să refuze să preia îndrumarea unui student-doctorand de la alt
conducător de doctorat. Exercitarea acestor drepturi de conducătorul de doctorat nu poate fi
cenzurată de nicio autoritate academică.
(11) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan cel mult 4 cercetători
postdoctorali. Dispozițiile alin. (8), (9) și (10) se aplică în mod corespunzător.
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(12) Numărul maxim total cumulat de studenți-doctoranzi și de cercetători postdoctorali
care pot fi îndrumați simultan de un conducător de doctorat nu poate fi, în nicio împrejurare, mai
mare de 16.
Art. 13. - (1) Norma didactică a unui profesor universitar, respectiv a unui conferenţiar
universitar, respectiv a unui lector universitar / şef de lucrări, care are calitatea de conducător de
doctorat, se stabileşte la 7, respectiv 8, respectiv 10 ore convenţionale.
(2) Normarea conducerii de doctorat se face pentru cel mult 12 studenţi-doctoranzi, pentru
perioada studiilor universitare de doctorat de la înmatriculare până la susţinerea publică a tezei de
doctorat, inclusiv pentru cei aflaţi în prelungirea programului de doctorat. Nu se normează
studenţii-doctoranzi care nu se includ în numărul maxim de 12 studenţi-doctoranzi care pot fi
îndrumaţi simultan.
(3) Numărul studenţilor-doctoranzilor conduşi care se are în vedere la normare este cel
avut în prima zi a anului universitar şi nu este influenţat de sporirea (prin reluarea activităţii după
întrerupere, preluarea de alt conducător de doctorat, activitatea de refacere sau completare a tezei
de doctorat etc.) ori scăderea (prin susţinerea tezei de doctorat, întrerupere, exmatriculare,
schimbarea conducătorului de doctorat, deces etc.) numărului de studenţi-doctoranzi pe parcursul
anului universitar.
(4) Se normează 0,5 ore convenţionale pentru fiecare student-doctorand condus care
redactează teza de doctorat în limba română şi 0,5 x 1,25 = 0,63 ore convenţionale pentru fiecare
student-doctorand condus care redactează teza de doctorat într-o limbă de circulaţie
internaţională.
(5) În cazul doctoratului în cotutelă, indiferent de forma cotutelei (interdisciplinară,
națională, internațională) se normează numai activitatea conducătorului de doctorat principal de
la UB .
(6) La programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, se normează cu 2,5
ore convenţionale ora de curs în limba română şi cu 2,5 x 1,25 = 3,13 ore convenţionale ora de
curs într-o limbă de circulaţie internaţională, respectiv cu 1,5 ore convenţionale ora de seminar,
laborator şi alte asemenea în limba română şi cu 1,5 x 1,25 = 1,88 ore convenţionale ora de
seminar, laborator şi alte asemenea într-o limbă de circulaţie internaţională. Numărul de
săptămâni de activitate didactică avut în vedere la calcularea normei este de 12.
(7) În cazul conducerii de postdoctorat, se aplică pentru normare aceleaşi reguli ca în
cazul conducerii de doctorat, putând fi normată activitatea pentru conducerea a cel mult 4
cercetători postdoctorali.
(8) Conducătorii de doctorat, în special cei care desfăşoară activităţi didactice într-o limbă
de circulaţie internaţională şi/sau conduc teze de doctorat într-o limbă de circulaţie internaţională
şi/sau în cotutelă internaţională, vor fi avuţi în vedere cu prioritate pentru acordarea sporurilor şi
adaosurilor salariale, a premiilor şi a gradaţiei de merit.
Art. 14. - (1) Directorul şcolii doctorale reprezintă funcţie de conducere şi este salarizat la
nivelul directorului de departament, chiar dacă postul său face parte din statul de funcţii al unui
departament.
(2) Directorul centrului de studii universitare doctorale avansate, directorul centrului
postdoctoral, directorul centrului de studii de master şi directorii centrelor sau laboratoarelor de
cercetare, toate din cadrul şcolii doctorale, nu reprezintă funcţii de conducere şi nu sunt
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salarizate.
(3) Se normează între 0,1 și 0,2 ore convenţionale (conform deciziei consiliului școlii
doctorale) pentru fiecare student-doctorand îndrumat fiecare membru al comisiilor de
îndrumare,majorat cu coeficientul multiplicativ de 1,25 dacă teza de doctorat este redactată într-o
limbă de circulaţie internaţională.
(4) Membrii comisiei de doctorat sunt remuneraţi în sistemul plata cu ora, conform
normelor și plafoanelor aprobate de consiliul de administrație. Se normează, astfel:
a) preşedintele comisiei: 2 ore convenţionale pentru participare la susţinerea publică;
b) conducătorul de doctorat: 15 ore convenţionale pentru întocmirea referatului şi
participare la susţinerea publică; regula se aplică pentru ambii conducători de doctorat, în cazul
doctoratului în cotutelă;
c) referenţii oficiali: 10 ore convenţionale pentru întocmirea referatului şi 2 ore
convenţionale pentru participare la susţinerea publică.
Capitolul VI - Studentul-doctorand
Art. 15. - (1) Studentul-doctorand are statutul prevăzut de Lege, Cod, Cartă, Regulament,
regulamentul şcolii doctorale şi celelalte norme adoptate de Universitate, facultate şi şcoala
doctorală.
(2) Drepturile şi obligaţiile studentul-doctorand se stabilesc prin contractul de studii
universitare de doctorat încheiat între acesta, conducătorul de doctorat şi reprezentantul legal al
instituţiei.
(3) Pentru activitatea de pregătire doctorală, studentul-doctorand se află sub autoritatea
conducătorului de doctorat (a ambilor conducători de doctorat, în cazul cotutelei), ajutat de
comisia de îndrumare, precum şi a consiliului şi directorului şcolii doctorale.
(4) Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent, studentul-doctorand susţine, la
solicitarea sa şi cel puţin o dată la 12 luni, o prezentare a progresului programului său de
cercetare ştiinţifică în faţa comisiei de îndrumare şi a conducătorului de doctorat, care au rolul de
a ghida, a corecta şi a susţine parcursul ştiinţific al studentului-doctorand.
(5) Pentru activitatea didactică, studentul-doctorand se află sub autoritatea titularului de
curs / disciplină, precum şi a consiliului şi directorului departamentului şi a consiliului şi
directorului şcolii doctorale.
(6) Durata studiilor universitare de doctorat este de 3 ani. Din motive temeinice durata
poate fi prelungită cu maximum 2 ani în condiţiile legii.
(7) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe, din motive temeinice, pentru o
perioadă de maximum 2 ani în condiţiile legii.
(8) Durata studiilor universitare de doctorat se prelungeste cu perioadele cumulate de
întrerupere şi/sau prelungire. De regulă, perioadele de întrerupere şi/sau prelungire cumulate nu
pot depăşi 2 ani.
(9) Studentul-doctorand poate depune solicitările privind schimbările intervenite în timpul
studiilor universitare de doctorat la şcoala doctorală unde este înmatriculat, de regulă, înainte de
efectul produs de solicitare.
(10) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit
contractului de studii universitare de doctorat şi a eventualelor intreruperi/prelungiri, studentuldoctorand mai are la dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza şi susţine
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public teza. În perioada de grație studentul-doctorand nu poate primi bursă doctorală acordată din
granturi doctorale.
(11) În situații speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu
sau experimentare, la cererea studentului-doctorand și cu aprobarea conducătorului de doctorat, a
directorului școlii doctorale și a conducerii UB, se poate acorda amânarea susținerii publice
pentru maximum 4 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat. Amânarea susținerii
tezei de doctorat nu presupune plata vreunei taxe.
(12) La cererea motivată a studentul-doctorand, acesta poate solicita schimbarea
conducătorului de doctorat cu aprobarea directorului școlii doctorale și a conducerii U.B.
(13) Studentul-doctorand poate solicita sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe
sau congrese ştiinţifice, ateliere de lucru, şcoli de vară ori iarnă şi seminare naţionale şi
internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a ales teza de doctorat în conformitate cu
procedura internă privind încurajarea performanței în activitatea de cercetare.
(14) Studentul-doctorand poate solicita sprijin și în conformitate cu Metodologia privind
acordarea burselor și altor forme de sprijin aprobată la nivelul U.B.
(15) Susținerea publică a tezei de doctorat reprezintă examenul de finalizare a studiilor
universitare de doctorat. Susținerea în şedinţă publică a tezei de doctorat se desfășoară în faţa
comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare comisie de doctorat,
după parcurgerea procedurii interne de finalizare a studiilor universitare de doctorat. Stabilirea
datei pentru susținerea publică a tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea favorabilă
a tuturor membrilor comisiei.
(16) Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor sau la
emiterea dispoziției de exmatriculare.
Capitolul VII - Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 16.
(1) Prezentul Regulament a fost adoptat de Senatul Universităţii în şedinţele din datele de
20 iunie 2012, 29 martie 2013, 21 septembrie 2016, 23 martie 2018 și consolidat în ședința din
data de 23 septembrie 2020 şi intră în vigoare la 3 zile după postarea lui pe pagina oficială de
internet a Universităţii, www.unibuc.ro și a www.doctorat.unibuc.ro .
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