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1.Introducere 
 

Art. 1 

Prezentul Regulament de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat din Școala 

Doctorală ”Transporturi” (SDT) din cadrul IOSUD-UPB defineşte misunea, principiile şi regulile 

funcţionării activităților de pregătire prin studii universitare de doctorat în Facultatea de 

Transporturi din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti și precizează criteriile, procedurile și 

standardele obligatorii pentru aspectele specificate în Art.17, alin.5 din HG 681/2011, și anume:  

a. acceptarea de noi membri conducători de doctorat precum și reglementări referitoare la 

modalitatea prin care unui conducator de doctorat îi poate fi retrasa calitatea de membru al 

școlii doctorale; 

b. mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce priveste oportunitatea, structura și 

conținutul programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate; 

c. procedurile de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-doctorand și 

procedurile de mediere a conflictelor; 

d. condițiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt;  

e. modalitățile de prevenire a fraudei în cercetarea științifică, inclusiv a plagiatului; 

f. asigurarea accesului la resursele de cercetare; 

Prezentul regulament este întocmit în acord cu prevederile Codului Studiilor universitare de 

Doctorat și Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a Programelor de Studii Universitare de 

Doctorat din UPB, 2018.   

Art. 2    

(1) SDT este afiliată Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) – UPB. 

(2) Şcoala Doctorală Transporturi din cadrul Universităţii POLITEHNICA Bucureşti (UPB) –pe scurt - 

SDT - este constituită conform Legii Educaţiei Naţionale (LEN), Codului Studiilor Universitare de 

Doctorat din HG nr. 681/2011, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 

modificările din Legea nr. 49/2013, Cartei UPB și Regumentului privind organizarea şi 

desfăşurarea Studiilor Universitare de Doctorat în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, iar 

înființarea sa a fost aprobată prin Hotărârea Senatului UPB, în anul 2012. 

(3) SDT este o școală doctorală interdisciplinară și coordonează programe de studii universitare de 

doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti şi domeniile de doctorat Ingineria 

transporturilor, Inginerie mecanică și Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii 

informaționale. Domeniile de doctorat reunite în SDT raspund caracterului interdisciplinar al 

sectorului transporturi asigurând pregatirea doctorală în acest domeniu, în acord cu tendințele 

din mai multe țări din Europa și din lume. 

(4) Programele de studii universitare de doctorat din SDT sunt de tip doctorat ştiinţific. Doctoratul 

ştiinţific este destinat dezvoltării cunoaşterii ştiinţifice originale, utilizând metode și modele 

ştiinţifice, recunoscute de comunitatea științifică și academică din țară și din străinătate. 

Doctoratul constituie ciclul al treilea de pregătire prin studii universitare în UPB.   

(5) Misiunea SDT derivă din misiunea UPB, și constă în producerea de cunoaştere, prin cercetare 

ştiinţifică în sectorul transporturilor. SDT își asumă pregătirea teoretică și practică superioară prin 

cercetare în formarea științifică a absolventului studiilor universitare de doctorat, pentru a fi 
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capabil să direcționeze și să contribuie la progresul tehnologic, economic și social-cultural al 

societății românesti și al lumii contemporane, continuând tradiția în pregătirea superioară 

avansată organizată în unica Facultate de Transporturi din țară. 

 

2 Organizarea şi funcţionarea SDT 
 

2.1 Structura SDT 

Art. 3   

(1) În structura IOSUD-UPB, SDT are rang de departament şi, potrivit prevederilor art. 131, art. 133 

alin. (4) şi art. 134 din LEN nr. 1/2011, poate organiza centre şi/sau laboratoare de cercetare care 

funcţionează ca unităţi de venituri şi cheltuieli în cadrul UPB.  

(2) SDT este condusă de un director şi de Consiliul Şcolii Doctorale Transporturi (CSDT). Directorul 

SDT este asimilat directorului de departament. CSDT este asimilat consiliului departamentului şi 

este compus dintr-un număr de membri corelat cu numărul de doctoranzi, conform 

”Regulamentului privind organizarea alegerilor conducerilor Școlilor doctorale în Universitatea 

POLITEHNICA din București”, în vigoare la data alegerilor. Din CSDT fac parte și studenți doctoranzi 

în stagiu, în proporția indicată de același regulament.   

 Art. 4   
(1) Membrii Consiliului SDT, cadre didactice sau cercetători trebuie sa aibă dreptul de a conduce 

doctorate, au doctoranzi in stagiu, în țară și/sau în străinatate și îndeplineasc standardele 
minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor 
ca membrii ai Consiliului Școlii doctorale, aprobate prin ordin al Ministrului educatiei, cercetarii, 
tineretului și sportului, potrivit art. 219, alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare.  

(2) Pot fi alese ca membrii ai CSDT și personalități științifice a căror activitate științifică are o 

recunoaștere națională și internațională semnificativă în domeniul transporturilor. 

(3) Se pot propune, de asemenea, membri de onoare în Consiliul SDT doctorale dintre cadrele 

didactice din afara UPB, cu reputație națională sau internațională sau personalități din sectorul 

transporturilor care contribuie la dezvoltarea și/sau reprezentarea internațională a SDT. 

(4) Directorul SDT şi membrii CSDT se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor 

de doctorat, conform Regulamentului privind organizarea alegerilor conducerilor Școlilor 

doctorale în Universitatea POLITEHNICA din București.  

(5) Mandatul CSDT este de 5 ani.  

(6) Studenţii-doctoranzi membri ai CSDT care îşi finalizează studiile doctorale în timpul mandatului 

consiliului îşi pierd calitatea de membru al consiliului la data susţinerii publice a tezei de doctorat.  

(7) Pentru ocuparea unor locuri vacante în CSDT se organizează alegeri parţiale, iar mandatul noului 

membru expiră la expirarea mandatului CSDT.  

(8) Conducerea operativă a SDT este asigurată de directorul SDT şi CSDT. 

(9) CSDT se întruneşte de câte ori este nevoie, dar cel puţin de trei ori pe an, la cererea directorului 

sau a cel puţin doi din membrii săi.  

(10) Principalele atribuţii ale CSDT sunt: 

a. elaborarea Regulamentului Școlii Doctorale;  

b. luarea deciziilor privind avizarea statului de funcţii al personalului didactic şi de cercetare 

afiliat şcolii doctorale, după caz; 

c. realizarea unor demersuri pentru obţinerea de finanţări suplimentare, interne şi externe;  
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d. informarea corectă şi completă a studenţilor-doctoranzi şi a candidaţilor la doctorat asupra 

modalităţilor de admitere la doctorat, conţinutului programelor de studii universitare de 

doctorat; 

e. aprobarea conţinutului cadru al programului de pregătire a doctoranzilor, cu precizarea 

ponderii activităţii individuale, a activităţii în formaţiuni de studii, respectiv, a activităţii de 

cercetare;  

f. analiza programelor de studii universitare de doctorat, în acord cu domeniile de doctorat 

aferente;   

g. informarea membrilor SDT asupra procedurilor de monitorizare, evaluare şi avizare a tezelor 

de doctorat în vederea susţinerii publice, în conformitate cu Regulamentul privind 

organizarea și desfășurarea Studiilor Universitare de Doctorat în Universitatea POLITEHNICA 

din București, cu modificările adoptate în Senatul UPB și cu alte modificări la reglementările 

și legislația în vigoare;  

h. aprobarea comisiilor de îndrumare şi avizarea comisiilor de susţinere a tezelor de doctorat;   

i. organizarea susţinerii publice a tezelor de doctorat;  

j. propunerea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa unor personalităţi ştiinţifice, 

culturale, sociale sau politice; propunerea se înainteză IOSUD-UPB, după ce a fost aprobată 

prin consens de membrii SDT;  

k. acordarea sau revocarea calităţii de membru al şcolii doctorale unor conducători de doctorat, 

precum şi stabilirea standardelor de performanţă ştiinţifică în vederea aplicării obiective a 

acestor proceduri;  

l. exmatricularea şi reînmatricularea studenţilor-doctoranzi, la propunerea conducătorilor de 

doctorat, membri ai şcolii doctorale;  

m. încheierea acordurilor şi parteneriatelor pentru desfăşurarea programelor de studii 

universitare de doctorat şi a doctoratelor în cotutelă;  

n. elaborarea, la sfârşitul fiecărui an calendaristic, a unui raport de activitate ştiinţifică a SDT;  

o. elaborarea, îmbunătăţirea sau actualizarea in conformitate cu legislatia in vigoare a  

Regulamentului SDT;  

p. adoptarea măsurilor adecvate pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la normele 

eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare.  

Art. 5   

Principalele atribuții ale directorului SDT sunt:  

a. asigură reprezentarea și conducerea operativă a SDT;  

b. asigură colaborarea dintre şcoala doctorală şi departamentele sau facultăţile din UPB; 

c. răspunde de respectarea legalităţii în organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi din cadrul 

şcolii doctorale; 

d. asigură reprezentarea şcolii doctorale faţă de conducerea IOSUD-UPB; 

e. împreună cu conducătorii de doctorat, întocmeşte planul de învăţământ pentru programul de 

pregătire universitară avansată (PPA) şi îl supune avizării CSD, în ceea ce priveşte disciplinele 

de specialitate; 

f. organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţilor din cadrul programelor de pregătire a 

doctoranzilor; 

g. organizează şi monitorizează desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de 
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doctorat. 

h. reprezintă SDT alături de conducători de doctorat în demersuri pentru promovarea 

potențialului de cercetare din cadrul școlii doctorale în mediul economic și de cercetare din 

țară și din străinătate ;   

i. reprezintă SDT în demersuri pentru obţinerea de finanţări suplimentare, interne şi externe;  

j. asigură întocmirea raportului de autoevaluare în vederea evaluării periodice a calității 

studiilor universitare de doctorat desfășurate în SDT ; 

– supune analizei CSDT și semnează în numele CSDT aprobarea conţinutului cadru al 

programului de pregătire a doctoranzilor, cu precizarea ponderii activităţii individuale, a 

activităţii în formaţiuni de studii, respectiv, a activităţii de cercetare;  

k. supune analizei CSDT și semnează în numele CSDT aprobarea comisiei de îndrumare propusă 

de conducătorul de doctorat;   

l. supune analizei CSDT și semnează în numele CSDT evaluarea activităților desfăşurate în cadrul 

programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate; 

m. asigură informarea membrilor SDT asupra procedurilor de monitorizare, evaluare şi avizare a 

tezelor de doctorat în vederea susţinerii publice, în conformitate cu Regulamentul privind 

organizarea și desfășurarea Studiilor Universitare de Doctorat în Universitatea POLITEHNICA 

din București, cu modificările adoptate în Senatul UPB și cu alte modificări la reglementările 

și legislația în vigoare;  

n. supune analizei CSDT și semnează în numele CSDT aprobarea comisiilor de îndrumare şi 

avizarea comisiilor de susţinere a tezelor de doctorat;   

o. asigură organizarea concursului de admitere și a susţinerii publice a tezelor de doctorat;  

p. supune analizei membrilor SDT și semnează propunerea de acordare a titlului de Doctor 

Honoris Causa unor personalităţi ştiinţifice, culturale, sociale sau politice; propunerea se 

înainteză IOSUD-UPB, după ce a fost aprobată prin consens de membrii SDT;  

q. semnează în numele CSDT alte hotărâri adoptate în condițiile legii; 

r. îndeplinește și alte atribuții stabilite conform reglementărilor în vigoare și hotărârilor 

conducerii UPB și ale IOSUD din UPB. 

Art. 6 

(1) Membrii SDT sunt: conducători de doctorat, îndrumători de doctorat şi studenţi-doctoranzi.    

(2) Membrii SDT conducǎtori de doctorat pot fi: cadre didactice şi de cercetare din Facultatea de 

Transporturi din Bucureşti, conducători afiliaţi, membri ai altor universităţi cu care s-au creat 

consorţii sau ai unor institute de cercetare cu care s-au încheiat parteneriate, conform Codului 

Studiilor Universitare de Doctorat, sau conducători afiliaţi, care au obţinut dreptul de conducere 

de doctorat în România sau în ţări membre ale Uniunii Europene, conform Ordinului MECTS nr. 

5690 din 13.10.2011.  

(3) Cel mult o treime dintre conducătorii de doctorat ai SDT pot proveni din instituţii academice sau 

de cercetare din străinătate. 

(4) După obținerea Atestatului de abilitare, Senatul UPB aprobă includerea noului conducător de 

doctorat în SDT, ținând cont de domeniul de doctorat în care a fost obținută abilitarea și de 

direcțiile de cercetare din Strategia de cercetare avansată a Școlii Doctorale Transporturi. 

(5) Pot fi cooptați ca membri ai SDT, îndrumători de doctorat care pot fi: cadre didactice din facultate, 

specialişti în domeniile de doctorat aferente SDT din instituţii academice sau de cercetare, din 



 

6 

 

industrie etc., care au titlul de doctor. Aceştia au calitatea de membri ai SDT doar pe durata 

doctoratelor la care desfășoară activități de îndrumare.  

(6) Studenţii-doctoranzi, îndrumaţi de conducătorii de doctorat ai SDT, sunt membri ai SDT. 

 

2.2 Evidența activităților și a conducătorilor de doctorat 

 

Art. 7   

(7) Evidența conducătorilor de doctorat și a activităților didactice și de cercetare desfășurate de 

aceștia se realizează în acord cu ”Instrucţiuni privind evidenţa cadrelor didactice şi a activităţilor 

procesului de învăţământ” aprobate la începutul anului universitar de Senatul UPB și cu deciziile 

adoptate la nivelul CSUD și al Senatului UPB. 

(8) Activitatea de coordonare a studenților doctoranzi este normată pentru conducătorii de doctorat 

titulari și inclusă în norma de bază, într-un cuantum aprobat de Senatul UPB, alături de activitatea 

didactică. Norma de bază este precizată în Statul de funcțiuni întocmit la nivelul Departamentelor 

de specialitate din facultate. 

(9) Conducătorii de doctorat, cadre didactice titulare în UPB completează la începutul fiecărui an 

universitar Fișa individuală anuală a postului unde este precizat numărul total de ore din lună 

alocat pregătirii/organizării pentru îndrumarea activităților doctoranzilor aflați în stagiul de 

pregătire.  

(10) Activitatea de coordonare a studenților doctoranzi realizată de către conducători de doctoranzi 

netitulari, cadre didactice asociate în UPB, este evidențiată în Registrul anual al personalului 

didactic asociat care efectuează activități în regim de ”plata cu ora”. 

(11) Pentru conducătorii de doctorat netitulari, cadre didactice asociate se realizează o Raportare 

lunară pentru ”plata cu ora”. Suma lunară pentru conducere de doctorat este stabilită și aprobată 

la începutul anului universitar de Senatul UPB, la propunerea Consiliului de Administrație.  

Art. 8   

(1) Studentul-doctorand poate desfăşura activităţi didactice, potrivit contractului de studii de 

doctorat, în limita a 4-6 ore convenţionale, didactice pe săptămână. Activităţile didactice, care 

depăşesc acest nivel, vor fi remunerate în conformitate cu legislaţia în vigoare, intrând sub 

incidenţa Codului muncii, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin salariatului şi cu plata 

contribuţiilor datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la 

asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale.   

(2) Pe parcursul desfăşurării studiilor universitare de doctorat studenţii-doctoranzi care nu sunt 

incluşi în statele de funcţii ale departamentelor pot fi asimilaţi ca asistenţi de cercetare.  

 

2.3 Parteneriate 

Art. 9   

(1) Cooperarea şi mobilitatea naţională şi internaţională la nivel doctoral constituie o componentă 

importantă a programului de studii universitare de doctorat.  

(2) SDT poate să întocmească acorduri de parteneriat cu universităţi, institute de cercetare şi 

companii industriale, din ţară şi din străinătate.  

(3) Prin acordurile de parteneriat se urmăreşte: 

a. crearea si dezvoltarea legăturilor cu industria şi instituţiile de cercetare;  

b. accesul studenţilor-doctoranzi la echipamente profesionale (insfrastructura industrială si de 

cercetare), baze de date şi software performant (software-uri specializate).  
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c. dezvoltarea aptitudinilor și competențelor de cercetare, de antreprenoriat și coordonare a 

activităților specifice proiectelor, analizelor, studiilor și deciziilor din sectorul transporturilor, 

în scopul creșterii nivelului de competențe pentru absolvenții ciclului trei de studii 

universitare – prin doctorat. 

 

3. Selecţia şi admiterea la doctorat 
Art. 10 

(1) SDT asigură transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere la doctorat, a criteriilor de evaluare 

şi a standardelor impuse candidaţilor.  

(2) Admiterea candidaţilor la doctorat, pe poziţiile vacante, se face prin concurs organizat anual de 

SDT, de regulă înainte de începutul anului universitar. Cu 30 zile înaintea concursului, SDT publică 

pe internet următoarele informaţii privind admiterea:  

a. criteriile de selecție a doctoranzilor;  

b. numărul de locuri bugetate şi cu taxă;  

c. calendarul admiterii;   

d. taxa de concurs, componenţa dosarului de concurs şi formularele de înscriere;   

e. modalitatea de susţinere a concursului de admitere.  

(3) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de doctorat absolvenţii 

cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, precum și absolvenții învățământului universitar 

de lungă durată, fără studii aprofundate sau de masterat, din ţară şi din străinătate, conform 

legislaţiei în vigoare. 

Înscrierea la concursul de admitere într-unul din domeniile de doctorat din SDT se poate face 

indiferent de domeniul în care doctorandul a obținut diploma de finalizare a învățământului 

universitar de lungă durată, de studii aprofundate sau de masterat, conform Metodologiei privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat în UPB.  

(4) Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt cele precizate în Metodologia privind 

organizarea și desfășurarea concursului de admitere la doctorat în UPB, aprobată anual în Senatul 

UPB și postată pe pagina web a UPB și a SDT cu cel puţin şase luni înainte de data admiterii. 

(5) Candidaţii, care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de doctorat, au dreptul să se înscrie 

la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.  

(6) Comisia de admitere la studii doctorale este propusă de CSDT pentru admiterea la toate domenii 

de specialitate. Comisia de admitere are în componenţă: directorul SDT sau un alt membru al  

CSDT, în calitate de preşedinte, şi cel puțin alţi patru membri, conducători de doctorat, care 

activează în domeniile de specialitate. Pentru transparența admiterii la SDT potrivit unei cutume 

general acceptate, comisia de admitere este formată din toți conducătorii de doctorat care pot 

participa la concursul de admitere.  

(7) Pentru selecţia studentului-doctorand pe o poziţie vacantă, conducătorul de doctorat care 

supervizează respectiva poziţie, este membru al comisiei de admitere şi are drept de veto.  

(8) Media de admitere se calculează corespunzător reglementărilor precizate în Metodologia privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat în UPB. 

(9) Validarea rezultatelor admiterii şi înmatricularea candidaţilor reuşiţi la concurs se face de  SDT şi 

se aprobă de CSUD.  

(10) Candidaţii declaraţi admişi în baza rezultatelor admiterii, avizate de CSD, sunt înmatriculaţi prin 

Decizie a Rectorului Universităţii.  



 

8 

 

(11) La înmatriculare, conducătorul de doctorat şi doctorandul vor completa şi semna un contract de 

studii universitare de doctorat, după modelul precizat în Anexele la Regulamentul privind 

organizarea şi desfăşurarea Studiilor Universitare de DOCTORAT în Universitatea POLITEHNICA 

din Bucureşti. 

 

 4. Programele de studii universitare de doctorat 
 

4.1 Forma și durata programului de doctorat 

 Art. 11   

(1) Forma de desfăşurare a studiilor universitare de doctorat este cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă. 

(2) Durata programului de doctorat este de 3 ani. Aceasta poate fi prelungită cu 1-2 ani, din motive 

temeinice stabilite prin regulamentul şcolii doctorale, la propunerea conducătorului de doctorat, 

cu avizul CSD şi aprobarea Senatului UPB. Finanţarea poate fi de la bugetul de stat, prin 

prelungirea grantului doctoral, sau prin taxă. 

(3) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe la solicitarea studentului-doctorand din motive 

temeinice: concediu de maternitate/ paternitate, concediu pentru creşterea copilului, concediu 

medical sau cazuri fortuite. Durata studiilor universitare de doctorat se prelungeşte cu perioadele 

cumulate ale întreruperilor aprobate, care nu pot totaliza mai mult de 2 ani. 

(4) Întreruperile se aprobă de CSD cu avizul conducătorului de doctorat. 

(5) Prelungirea, respectiv întreruperea studiilor universitare de doctorat face obiectul unui act 

adiţional la contractul de studii universitare de doctorat şi trebuie să fie realizate pe perioade de 

un semestru sau două semestre. Nu se admit perioade fracţionate de prelungire/întrerupere. 

(6) Întreruperile nu se pot solicita şi acorda în timpul perioadelor de prelungire decat in cazuri 

speciale (maternitate, boli).  

(7) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului 

de studii universitare de doctorat (în 3 ani) şi eventualelor acte adiţionale la acesta, mai are la 

dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 4 ani, pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea 

acestui termen conducând în mod automat la exmatricularea sa. 

(8) În perioada de graţie, specificată la alineatul anterior, studentul-doctorand plăteşte taxa anuală 

de studii doctorale stabilită prin hotărâre a Senatului UPB la propunerea CSUD, cu avizul 

Consiliului de Administraţie al UPB. 

(9) În timpul perioadei de graţie nu se pot acorda întreruperi ale studiilor universitare de doctorat şi 

nici prelungiri ale duratei programului de doctorat 

 

4.2 Competenţele asigurate de programele de studii universitare de doctorat 

 Art. 12   

(1) Programele de studii universitare de doctorat se desfăşoară în SDT, în limba română sau în limba 

engleză, sau într-o altă limbă de circulație internațională. 

(2) Prin parcurgerea ciclului de studii universitare de doctorat, studenţii-doctoranzi dobândesc 

competenţe profesionale şi transversale, conform HG 681/2011.           

(3) Competenţele profesionale asigurate absolvenților programelor de studii universitare din 

domeniile de doctorat specifice sectorului transporturi sunt: 

a. capacitatea de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe avansate în domeniile de studii 

doctorale în transporturi (pentru proiectarea şi realizarea unor noi sisteme și servicii de 

transport, pentru proiectarea, realizarea/modernizarea unor vehicule pentru transportul 
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terestru (rutier și feroviar) și componente ale acestora; pentru proiectarea, realizarea și 

utilizarea unor echipamente de automatizare și a unor sisteme informatice necesare 

optimizării performanţelor transporturilor și creșterii eficienței utilizării resurselor, în acord cu 

exigențele utilizatorilor și cu nevoile de dezvoltare a societății și de stucturare teritorială și 

urbană); 

b. capacitatea de identificare, formulare si soluționare a problemelor de cercetare din 

transporturi; 

c. stapânirea metodelor și tehnicilor de cercetare avansată,  specifice domeniilor de studii 

doctorale din transporturi; 

d. cunoștințe privind managementul proiectelor de cercetare; 

e. stapânirea procedeelor și soluțiilor noi în cercetarea avansată specifice domeniilor de doctorat 

din transporturi; 

f. abilități de documentare, elaborare și valorificare a lucrărilor științifice; 

g. abilități lingvistice la nivel academic în limbi de circulație internațională necesare documentării 

și elaborării de lucrări științifice; 

h. înțelegerea și capacitatea de aplicare a principiilor și valorilor eticii cercetării științifice. 

 
(4) Competenţele transversale asigurate prin parcurgerea programelor de studii aferente SDT sunt 

reprezentate de: 

a. competențe de comunicare, scrisă și orală, în domeniul științei și culturii; 

b. competențe lingvistice avansate în limba engleză sau în alte limbi de circulație 

internațională; 

c. utilizarea tehnologiei informației și comunicării; 

d. abilități de interrelaționare și de lucru în echipă; 

e. cunoștințe de management al resurselor umane, materiale și financiare; 

f. calități de conducere; 

g. cunoștințe privind managementul carierei, precum și însușirea de tehnici privind căutarea 

unui loc de muncă și de creare de locuri de muncă pentru alții; 

h. cunoștinte privind managementul riscului, crizei și al eșecului; 

i. cunoștinte privind utilizarea legislației în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală; 

j. capacități de antreprenoriat economic, tehnologic și social; 

k. capacitatea de a coopera în cadrul unor echipe multidisciplinare și de a coordona colective 

subordonate structurate ierarhic,  precum și de însușire și promovare a  unui spirit de inițiativă 

și creativitate; 

l. capacitatea de a persevera în largirea nivelului de cunoaștere din domeniu, de a utiliza 

tehnologii informaționale moderne în documentare, învățare și rezolvare a problemelor 

formulate, dar și capacitatea de adaptare proprie la dinamica metodelor, modelelor și 

tehnicilor de sinteză și analiză din domeniu, prin formare continuă.  

m. înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice, 

perseverența în respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și a principiilor 

deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat și în redactarea şi finalizarea tezei 

de doctorat sau a oricărei alte lucrări tehnice sau științifice pe tot parcursul carierei. 
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4.3 Structura studiilor universitare de doctorat 

 Art. 13   

(5) Programele de studii universitare de doctorat cuprind programul de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate (PPA) şi programul de cercetare ştiinţifică (PCS).   

(6) PPA se finalizează în primele 3 luni de la înmatricularea doctoranzilor cu calificativul global 

PROMOVAT/NEPROMOVAT, fiecare disciplină din planul de învăţământ încheindu-se cu 

ADMIS/RESPINS. Dacă o singură disciplină este încheiată cu RESPINS, atunci rezultatul pentru PPA 

este NEPROMOVAT, doctorandul putând reface disciplina/disciplinele în cauză până la încheierea 

stagiului doctoral. 

(7) Finalizarea etapei PPA cu rezultatul global NEPROMOVAT nu împiedică accederea doctorandului 

în etapa PCS. 

(8) Programul de cercetare ştiinţifică (PCS), se desfășoară pe durata următoarelor 33 luni.   

(9) Cele două componente ale programului de studii universitare de doctorat sunt obligatorii.    

 

4.3.1 Ciclul I: Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (30 cst) 

Art. 14 

(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se desfăşoară, pe baza unui Plan de 

învăţământ care conţine mai multe discipline de studiu, corespunzător domeniului de studiu 

doctoral și a ariilor de cercetare științifică asumate de fiecare conducător de doctorat. Disciplinele 

din Planul de învățământ sunt discipline de specialitate și discipline de pregătire a competențelor 

transversale. 

(2) Fișele disciplinelor de specialitate conțin obiectivele disciplinei, competențele asigurate, tematica 

de studiu, bibliografia minimală și metodele folosite pentru evaluarea disciplinei.  

(3) Planul de învăţământ al PPA este elaborat de conducătorul de doctorat prin analiza oportunității 

pregătirii doctorandului într-una din direcțiile de cercetare în care se înscrie tematica tezei. În 

același timp este propusă și componența comisiei de îndrumare, în corelație cu tematica tezei.   

Planul de învățământ al PPA este apoi avizat de CSDT și semnat de directorul SDT.   

(4) Disciplinele prevăzute în planul de învăţământ sunt:   

a. discipline de specialitate bazate pe studiu individual, coordonat de conducătorul de doctorat;  

b. cursuri organizate de SDT pentru un grup de doctoranzi, la propunerea conducătorului de 

doctorat;   

c. cursuri din programele de studii universitare şi postuniversitare de master, recunoscute și 

echivalate de CSDT, la propunerea conducătorului de doctorat;   

d. cursuri organizate de alte Şcoli doctorale din tară şi din străinătate, recunoscute și echivalate 

de CSDT, la propunerea conducătorului de doctorat; 

e. discipline de pregătire a competențelor transversale (de exemplu Etica, Metodologia 

cercetării și autorat științific, Managementul proiectelor de cercetare în transporturi). 

(5) Disciplinele din planul de învăţământ pot fi urmate oricând în durata primilor 2 ani ai programului 

doctoral; disciplinele trebuie să totalizeze maximum 30 de credite de studiu transferabile (cst).    

(6) Creditele obţinute într-un program de master de cercetare sau parcurgerea unor stagii anterioare 

de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în 

universităţi sau în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu pot fi recunoscute ca echivalente 
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cu cele dintr-un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate. Echivalarea este 

propusă de către conducătorul de doctorat şi se analizează și aprobă de către CSD.   

(7) Finalizarea PPA cu rezultatul PROMOVAT asigură obţinerea a 30 credite ECTS.  

(8) PPA se finalizează în primele 3 luni de la înmatricularea doctoranzilor cu calificativul global 

PROMOVAT/NEPROMOVAT, fiecare disciplină din planul de învăţământ încheindu-se cu 

ADMIS/RESPINS. Dacă o singură disciplină este încheiată cu RESPINS, atunci rezultatul pentru PPA 

este NEPROMOVAT, doctorandul putând reface disciplina/disciplinele în cauză până la încheierea 

stagiului doctoral. Finalizarea ciclului PPA cu rezultatul global NEPROMOVAT nu împiedică 

accederea doctorandului în cadrul PCS. 

(9) Filele de catalog au modelul precizat în Anexele la Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea Studiilor Universitare de DOCTORAT în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. 

(10) Filele de catalog se completează în 3 exemplare, unul pentru doctorand, al doilea pentru 

conducător şi altul care se păstrează la secretariatul SDT.   

(11) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se finalizează cu acordarea unui 

calificativ global, care trebuie să ateste dobândirea competenţelor avansate specifice ciclului de 

studii universitare de doctorat din domeniul respectiv; acest calificativ este, de regulă, acelaşi cu 

calificativul majoritar obţinut la evaluările disciplinelor din planul de învăţământ.   

 Art. 15   

(1) În cazul în care, din diverse motive, studentul-doctorand nu trece la etapa „Programului individual 

de cercetare ştiinţifică”, acesta primeşte un Certificat de absolvire a Programului de pregătire 

bazat pe studii universitare avansate.   

(2) Certificatul de absolvire are modelul precizat în Anexele la Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea Studiilor Universitare de DOCTORAT în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. 

 

4.3.2 Ciclul II: Programul de cercetare ştiinţifică (150 cst.) 

 Art. 16 

(1) Programul de cercetare ştiinţifică are ca obiectiv principal elaborarea tezei de doctorat şi 

formarea competenţelor profesionale specifice domeniului de studii doctorale precum și a 

competențelor transversale. 

(2) Programul de cercetare corespunde temei de cercetare stabilite de conducătorul de doctorat 

împreună cu studentul doctorand în domeniul studiilor de doctorat aferent și este precizat în 

contractual de studii doctorale.  

(3) Structura, conţinutul, modul de organizare şi desfăşurare a Programului de cercetare ştiinţifică 

sunt stabilite de conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare.  Comisia de îndrumare este 

formată din trei membri care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat, 

din alte persoane afiliate şcolii doctorale sau din cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia. 

Toţi membrii comisiei de îndrumare trebuie să aibă titlul de doctor. Componenţa comisiei de 

îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat, în urma consultării cu studentul-doctorand 

şi este aprobată de CSD. 

(4) Activităţile din Programul de cercetare ştiinţifică pot fi încadrate într-un:   

a. Proiect de cercetare ştiinţific naţional sau internaţional, realizat prin contract în cadrul SDT, 

centrelor de cercetare sau departamentelor din facultate sau universitate. În cadrul 

contractului de cercetare, doctorandul este direct implicat în rezolvarea unor obiective clar 

precizate;   
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b. Proiect de cercetare ştiinţifică cu institute de cercetare, companii industriale, agenți economici 

cu care SDT a încheiat acorduri de parteneriat. Instituţiile partenere trebuie să permită 

doctorandului folosirea echipamentelor din dotare pentru experimente, caracterizări şi 

testări, simulări etc.;  

c. Acorduri de colaborare ştiinţifică cu alte universităţi, institute de cercetare, companii.   

(5) Activitatea de cercetare a studentului-doctorand este evaluată prin elaborarea a cinci rapoarte 

de cercetare, după cum urmează: 

a. un raport de planificare a activității de cercetare, elaborat în decursul anului întâi, care trebuie 

să conţină: titlul tezei de doctorat, liniile mari ale viitoarei teze (părțile principale ale tezei), 

stadiul cunoaşterii în domeniul tezei, obiectivele cercetărilor, metodologia de cercetare vizată, 

graficul activităţilor prevăzute etc. Fiecare componentă a acestui prim raport poate suferi 

modificări, ajustări pe parcursul desfășurării PCS. 

b. trei rapoarte de cercetare științifică prezentate astfel: unul în luna decembrie a anului II de 

studii doctorale, următorul în luna iunie a anului II de studii doctorale şi ultimul în luna 

decembrie a anului III de studii doctorale. 

c. teza de doctorat, propusă spre analiză comisiei de îndrumare, în vederea obţinerii acordului 

pentru susţinerea publică (raportul final). 

(6) Cele trei rapoartele de cercetare ştiinţifică pot fi:  

a. capitole din teza de doctorat şi/sau,  

b. părţi din Raportul de cercetare ştiinţifică la proiecte naţionale sau 

internaţionale la care doctorandul este direct implicat;   

c. articole publicate sau trimise spre publicare la care doctorandul 

este autor principal. SDT încurajează prezentarea ca rapoarte de 

cercetare a lucrărilor trimise spre publicare în reviste sau 

prezentate la conferinţe.   

(7) Prezentarea celor cinci rapoarte de cercetare se face în cadrul SDT, în faţa conducătorului de 

doctorat, a comisiei de îndrumare şi a altor membri ai SDT, invitaţi de conducătorul de doctorat. 

Prezentarea poate fi și publică, la propunerea conducătorului de doctorat.  

(8) Evaluarea rapoartelor de cercetare se face prin calificative care vor fi consemnate în file de 

catalog.   

(9) Calificativele care pot fi atribuite sunt „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”.   

(10) Raportul se consideră acceptat dacă studentul-doctorand obţine unul din calificativele „foarte 

bine” sau „bine”.   

(11) În cazul obţinerii calificativului „satisfăcător”, sau ”nesatisfăcător” studentul doctorand trebuie să 

refacă raportul în termen de 30 de zile.  În cazul în care raportul este respins şi a doua oară, 

studentul-doctorand este propus pentru exmatriculare. 

(12) Filele de catalog se completează în 3 exemplare: unul rămâne la doctorand, altul la conducător 

iar al treilea se păstrează la secretariatul SDT. La susţinere, se încheie un proces-verbal care se 

include în dosarul studentului- doctorand. 

(13) Înainte de susținerea tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare, PPA trebuie finalizat cu 

rezultatul global PROMOVAT, iar PCS trebuie să nu includă niciun raport de cercetare apreciat cu 

calificativul „Nesatisfăcător”. 
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(14) Pentru fiecare raport de cercetare studentul doctorand acumulează 30 cst. Finalizarea PCS, în 

condițiile prezentului Regulament, asigură obținerea a 150 de credite transferabile (câte 30 pentru 

fiecare raport de cercetare).    

(15) Termenele de susţinere a primelor trei rapoarte pot fi prelungite cu maximum 6 luni, la solicitarea 

studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat şi cu aprobarea directorului şcolii 

doctorale. În cazul în care rapoartele nu au fost susţinute în termenul prevăzut, studentul-

doctorand este propus pentru exmatriculare. 

 Art. 17  

(1) Pe parcursul derulării Programului de cercetare ştiinţifică, titlul tezei de doctorat poate fi 

modificat cu acordul conducătorului de doctorat şi al CSDT.  

(2) Titlul definitiv al tezei se stabileşte cu minimum 6 luni înaintea susţinerii publice.  

Art. 18  

(1) Pe durata Programului de cercetare ştiinţifică, studentul-doctorand, sub coordonarea 

conducătorului de doctorat, trebuie să elaboreze şi să publice lucrări ştiinţifice cu subiecte 

aferente programului de cercetare ştiinţifică şi tezei de doctorat. 

(2) Lucrările științifice elaborate trebuie să fie relevante pentru tema de cercetare dezvoltată pe 

perioada studiilor doctorale și să fie publicate în volumele unor conferințe și reviste ISI şi/sau BDI  

şi/sau să conducă la brevete de invenţie, la nivel naţional sau internaţional.  

(3) În lucrările publicate pe durata tezei, studentul-doctorand precizează afilierea sa la UPB.  

(4) Conform hotărârii Senatului UPB, studentul-doctorand trebuie să publice cel puţin un articol în 

„Buletinul Ştiinţific al UPB”.  

 

4.4 Studii în cotutelă 

 Art. 19   

(1) SDT realizează, sub tutela UPB, acorduri de cotutelă cu universităţi din ţară şi străinătate. Prin 

acordurile de cotutelă se urmăreşte:  

a. recunoaşterea pe plan internaţional a doctoratului;   

b. schimburi cu alte şcoli doctorale, de profesori şi studenţi, la cursuri şi seminarii organizate 

pentru studiile doctorale;                    

c. atribuirea de titluri şi/sau certificate în comun cu alte IOSUD-uri, din ţară sau străinătate, în 

scopul recunoaşterii cât mai largi a competenţelor dobândite.  

  Art. 20 

(1) Pentru organizarea de studii universitare de doctorat în cotutelă, cu universităţi din străinătate, 

trebuie încheiat un „Acord de cotutelă internaţională”.   

(2) În acord se prevăd condiţiile cotutelei (finanţare, etapele desfăşurării doctoratului între cele două 

instituţii implicate, susţinerea publică a tezei etc.) şi se stipulează recunoaşterea reciprocă a 

titlului ştiinţific de doctor de către autorităţile de resort din cele două ţări, în conformitate cu 

prevederile legale din fiecare ţară.   

(3) Pentru acord, se poate folosi modelul precizat în Anexele la Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, sau 

se poate prelua modelul celeilalte instituţii cu condiţia ca acesta sa includă toate condiţiile din 

Regulamentul UPB.    
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 5. Teza de doctorat 
 

5.1 Structura tezei de doctorat şi a rezumatului extins 

Art.21  

(1) Teza de doctorat trebuie să fie rezultatul studiilor universitare de doctorat şi a programului 

individual de cercetare ştiinţifică și:  

a. să probeze cunoaşterea ştiinţifică a temei abordate prin sinteza celor mai relevante și noi publicații 

din domeniu;  

b. să aibă contribuţii originale la dezvoltarea şi soluţionarea temei, în raport cu cele mai noi realizări 

din domeniu din țară și din străinătate;            

c. să propună metode, modele, soluții, tehnologii pentru rezolvarea temei programului de pregătire 

prin doctorat.   

(2) Teza de doctorat poate fi redactată în limba română, limba engleză sau într-o altă limbă de 

circulație internațională. Limba în care se face redactarea este stabilită de conducătorul de 

doctorat și studentul doctorand.   

(3) Teza de doctorat se poate redacta fie în format „standard” fie în format „articol”, așa cum este 

precizat în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Studiilor Universitare de DOCTORAT 

în Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. 

(4) Formatul „standard” cuprinde următoarele capitole principale: (a) Studiul critic al literaturii din 

domeniul tezei; (b) Contribuții originale; (c) Concluzii generale; (d) Direcții de cercetare viitoare ; 

(d) Bibliografie. 

(5) Formatul „articol” cuprinde următoarele capitole principale: (a) Prezentarea tematicii de doctorat, 

a metodelor și conceptelor folosite; (b) Articol/Articolele în extenso publicate ca rezultate 

științifice ale pregătirii ți cercetărilor doctorale ;  (c) Concluzii generale; (d) Contributii personale; 

(e) Bibliografie. In cazul acestui format, doctorandul trebuie sa fie prim autor la articolele in 

extenso incluse in teza. 

(6) Articolele în extenso pe baza cărora se elaborează teza, trebuie să fie înlănțuite în logica tematicii 

doctorale și în cronologia eleborării și publicării acestora. 

(7) Studentul-doctorand, în calitate de autor al tezei de doctorat, împreună cu conducătorul de 

doctorat răspund de respectarea standardelor de calitate şi de etică profesională, inclusiv de 

originalitatea conţinutului. 

(8) Teza de doctorat împreună cu anexele acesteia sunt documente publice şi se redactează şi în 

format digital. 

(9) Studentul-doctorand va elabora şi un rezumat extins al tezei de doctorat, de maxim 30 de pagini. 

Rezumatul trebuie să respecte structura tezei şi să fie redactat după modelul precizat în Anexele 

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Studiilor Universitare de DOCTORAT în 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. 

(10) În situaţia în care teza este redactată în limba engleză sau în altă limbă de circulație internațională  

rezumatul extins trebuie scris, în mod obligatoriu, în limba română şi în limba în care a fost 

elaborată teza.  

(11) În plus, studentul-doctorand trebuie să redacteze un rezumat scurt, în limba română și în limba 

engleză, de maximum 2 pagini, care se postează pe pagina web a SDT. 
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(12) Rezumatul extins se transmite unor specialişti în domeniu, din ţară şi din străinătate, pentru 

aprecieri şi opinii necesare validării rezultatelor originale din teză.  Aprecierile şi opiniile, 

exprimate în scris şi semnate de specialişti, trebuie transmise la secretariatul SDT pentru a fi 

prezentate la susţinerea publică a tezei. Aprecierile şi opiniile trimise au un rol consultativ și sunt 

opționale.   

 Art. 22 

(1) Teza de doctorat trebuie să evidenţieze, în capitolul de concluzii, contribuţiile originale ale 

studentului-doctorand.   

(2) Pentru orice idei sau materiale luate din alte lucrări, studentul doctorand trebuie să menţioneze 

sursa prin trimiteri în text la bibliografia de la sfârşitul tezei.               

(3) Autorul tezei de doctorat îşi asumă corectitudinea datelor, metodelor şi demonstraţiilor 

prezentate în teză.  

(4) Conducătorul de doctorat răspunde, împreună cu studentul doctorand, de respectarea 

standardelor de calitate şi de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, 

potrivit prevederilor legale.  

(5) CSDT analizează sesizările primite, privind încălcarea normelor de etică în cercetare, în legătură 

cu conţinutul tezei de doctorat şi propune CSUD măsurile care se impun. 

(6) Teza de doctorat şi anexele sunt documente publice, care se redactează şi se păstrează în formă 

tipărită şi în formă digitală.   

(7) Protecția drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în 

conformitate cu prevederile legii. 

(8) Valorificarea drepturilor de autor și/sau a drepturilor de proprietate industrială asupra produsului 

sau creației originale realizate în cadrul programului de studii universitare de doctorat se 

realizează în conformitate cu prevederile legislației în domeniu.  

 

5.2 Comisia de doctorat 

 Art. 23 

(1) Teza de doctorat este evaluată de o comisie de doctorat. 

(2) Comisia de doctorat se alcătuieşte din cel puţin 5 membri, astfel:  

preşedintele, reprezentant al UPB, conducătorul de doctorat şi 3 referenţi oficiali, din ţară sau din 

străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat. Minimum doi dintre 

referenţi se selectează din afara UPB.  

Membrii comisiei de doctorat trebuie să aibă titlul de doctor şi cel puţin funcţia didactică de 

conferenţiar universitar sau cea de cercetător ştiinţific gradul II, ori calitatea de conducător de 

doctorat, în ţară sau în străinătate, și sunt specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de 

doctorat. La selecția membrilor comisiei de doctorat se va respecta următorul principiu: unul 

dintre cei trei referenți este cadru didactic în UPB, iar un altul provine de la universităţile din 

consorţiul „ARUT” (cu exceptia cazurilor speciale ale domeniilor pentru care nu exista specialisti 

in ARUT), sau de la universități și institute de cercetare din Lista de instituții nominalizate pentru 

recomandarea referenților la teze de doctorat elaborate la SDT.   

(3) În cazul doctoratului în cotutelă, comisia de doctorat trebuie să cuprindă reprezentanţi ai ambelor 

IOSUD şi să fie completată cu doi referenţi proveniţi din alte instituţii de învăţământ superior.   

(4) Comisia de doctorat este avizată de CSDT şi de Senatul UPB.  
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(5) După aprobarea comisiei, CSDT trimite teza de doctorat membrilor comisiei, împreună cu 

numirea lor oficială.  

(6) Transmiterea tezei comisiei de doctorat poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat 

şi comisia de îndrumare şi-au dat acordul şi teza a fost susţinută la SDT sau la departamentul de 

specialitate.  

(7) Studentul-doctorand predă la secretariatul SDT teza de doctorat într-un exemplar tipărit şi legat, 

5 exemplare din rezumatul extins şi un CD cu varianta electronică a tezei şi rezumatului extins. 

(8) Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză la secretariatul SDT în termen de 

cel mult 30 de zile de la primirea tezei de doctorat.   

(9) În cazul în care unul din referenţii oficiali devine indisponibil, el poate fi schimbat cu respectarea 

procedurilor de la  aprobarea comisiei.  

 

5.3 Susţinerea publică a tezei de doctorat  

 Art.24  

(1) Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică, în faţa comisiei de doctorat și a altor participanți. 

Şedinţa este condusă de preşedintele comisiei de doctorat. 

(2) Pentru informarea comunităţii ştiinţifice asupra tezei de doctorat, ce urmează să fie susţinută 

public, secretariatul SDT va asigura:   

a. afişarea la avizierul SDT și pe pagina web a acesteia a locului şi datei susţinerii tezei; 

b. accesul la varianta tipărită a tezei şi rezumatului, la sediul SDT;   

c. afişarea pe site-ul SDT a rezumatului tezei şi a informaţiilor legate de data şi locul susţinerii 

publice;                 

(3) Susţinerea publică poate avea loc numai după parcurgerea următoarelor etape: 

a. studentul-doctorand predă teza la secretariatul şcolii doctorale; 

b. conducătorul de doctorat realizează analiza de similitudini utilizând un program recunoscut 

de CNATDCU; rapoartele de similitudini se includ în dosarul de doctorat; durata de verificare 

nu poate depăşi 30 de zile de la data depunerii tezei de doctorat la IOSUD; identificarea, la 

momentul evaluării tezei de către conducătorul de doctorat sau de către comisia de 

îndrumare, a unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, inclusiv plagierea 

rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate sau înlocuirea 

rezultatelor cu date fictive trebuie să fie notificată Comisiei de etică a Universităţii, în vederea 

analizării. În cazul în care Comisia de etică a Universităţii stabileşte culpa de plagiat, studentul- 

doctorand este exmatriculat. 

c. teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare; după această presusţinere, 

conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei şi 

organizării susţinerii publice; referatul de acceptare al conducătorului de doctorat şi acordul 

membrilor comisiei de îndrumare se includ în dosarul de doctorat; 

d. teza de doctorat se depune în mod oficial la secretariatul şcolii doctorale, în format tipărit şi 

în format electronic, împreună cu rezumatul tezei de doctorat şi CV-ul studentului-doctorand; 

secretariatul şcolii doctorale certifică îndeplinirea de către studentul-doctorand a tuturor 

obligaţiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat; (PPA și PCS) 

e. susţinerea publică a tezei de doctorat va avea loc în maximum 3 luni de la data depunerii 

oficiale 

(4) Dosarul candidatului trebuie să conțină următoarele documente: 



 

17 

 

În format tipărit: 

a. referatul de acceptare a tezei, din partea conducătorului de doctorat; 

b. cererea semnată de studentul-doctorand, înregistrată la şcoala doctorală, privind demararea 

procedurilor de analiză a similitudinilor şi de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, 

avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusţinerii; 

c. raportul de similitudine; 

d. analiza conducătorului de doctorat cu privire la raportul de similitudine; 

e. procesul-verbal de la prezentarea tezei de doctorat în faţa comisiei de îndrumare, din care 

rezultă: acordul de susţinere publică a tezei de doctorat dat de conducătorul/conducătorii de 

doctorat şi de fiecare membru al comisiei de îndrumare precum şi decizia asupra depunerii 

oficiale şi organizării susţinerii publice; 

f. teza de doctorat şi anexele sale; 

g. rezumatul tipărit al tezei de doctorat în limba română şi, respectiv, în limba engleză sau într-

o altă limbă de circulație internațională, care include cuprinsul tezei de doctorat, cuvinte-

cheie şi sinteza părţilor principale ale tezei de doctorat (câte un exemplar din fiecare); 

h. declaraţia (pe propria răspundere) semnată de studentul-doctorand şi de conducătorul de 

doctorat privind asumarea răspunderii asupra tezei şi luarea la cunoştinţă a prevederilor 

legale referitoare la art. 143 al. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi, 

respectiv, la Art. 65 al. (5)-(7) şi Art. 66 al. (4) din Codul studiilor universitare de doctorat 

modificat prin Hotărârea Guvernului României nr. 134/2016; 

i. Curriculum Vitae al studentului-doctorand; 

j. copia chitanţei privind achitarea taxei pentru susţinerea tezei de doctorat; 

k. propunerea conducătorului/conducătorului principal de doctorat privind componenţa 

comisiei de doctorat, aprobată de consiliul şcolii doctorale; 

l. Curriculum Vitae actualizat al fiecărui membru din comisia de doctorat 

În format electronic (CD sau DVD): 

m. teza de doctorat şi anexele sale (un fişier PDF care conţine atât textul integral al tezei de 

doctorat cât şi cuprinsul şi bibliografia); 

n. rezumatele în limba română şi în limba engleză sau într-o limbă de circulaţie internaţională 

ale tezei de doctorat împreună cu cuvintele-cheie şi cuprinsul (alt fişier în format PDF); 

o. copii scanate sau în format .pdf ale publicaţiilor rezultate în urma cercetării ştiinţifice din 

programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare. 

(5) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de către membrii comisiei 

de doctorat şi în prezenţa a cel puţin patru dintre aceştia. Participarea preşedintelui comisiei şi a 

conducătorului de doctorat sunt obligatorii.   

(6) Dacă teza de doctorat este redactată în limba engleză, atunci susţinerea se poate face în limba 

engleză. Modul de susținere este stabilit de conducătorul de doctorat în consens cu studentul 

doctorand. 

(7) Susţinerea publică include o sesiune de întrebări legate de conţinutul tezei de doctorat. 

Întrebările pot fi adresate de membrii comisiei de doctorat. Pot fi adresate și din partea 

specialiştilor din domeniu, prezenţi la susţinere. Dezbaterea tezei de doctorat este obligatorie şi 

se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. Ea trebuie să constituie punctul central al susţinerii 
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publice a tezei de doctorat, având drept scop evidenţierea cunoaşterii studentului doctorand în 

domeniul temei abordate şi a elementelor de originalitate conţinute în teză. 

(8) Dosarul de doctorat se arhivează de către şcoala doctorală, cu regim permanent.  

 Art. 25   

(1) În urma susţinerii tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de doctorat 

evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei. Calificativul care 

poate fi atribuit este:  

Excelent, Foarte bine, Bine, Satisfăcător sau Nesatisfăcător.  

(2) Propunerea se înaintează CNATDCU, spre validare. 

(3) În atribuirea calificativului tezei de doctorat, Comisia de doctorat ține cont de “Standardele 

naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor” specifice domeniului de doctorat 

conform legislaţiei în vigoare şi de standardele UPB prevăzute în Regulamentul privind 

organizarea şi desfăşurarea Studiilor Universitare de Doctorat. 

(4) În cazul atribuirii calificativului Nesatisfăcător, comisia de doctorat precizează elementele de 
conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi solicită o nouă 
susţinere publică a tezei.   

(5) A doua susţinere a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat, în termen de maximum un 

an de la prima susţinere. În cazul în care şi la a doua susţinere se obţine calificativul 

Nesatisfăcător, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat.  

(6) Dacă un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei de doctorat, atât 

anterior susţinerii publice, cât şi în cadrul acesteia, abateri grave de la buna conduită în cercetarea 

ştiinţifică şi activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, 

confecţionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de 

doctorat este obligat să ia următoarele măsuri: 

a. să sesizeze comisia de etică a UPB pentru a analiza şi soluţiona cazul, inclusiv prin 

exmatricularea studentului-doctorand, potrivit art. 306-310 şi 318-322 din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011 şi prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea 

ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare; 

b. să notifice tuturor membrilor comisiei de doctorat abaterile şi să propună acordarea 

calificativului „Nesatisfăcător”. 

(7) Teza de doctorat, referatele şi aprecierile membrilor comisiei se transmit la IOSUD UPB.  

(8) În cazul în care universitatea primeşte din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului o motivaţie scrisă de invalidare a tezei de doctorat, CSDT solicită doctorandului şi 

conducătorului de doctorat refacerea lucrării.   

(9) Teza refăcută trebuie retransmisă la CNATDCU în termen de un an de la data primei invalidări. 

Dacă lucrarea de doctorat este invalidată şi a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar 

studentul doctorand va fi exmatriculat.  

(10) După susţinerea tezei de doctorat, se poate elibera, la cererea absolventului, o adeverinţă care 

atestă perioada în care studentul doctorand a urmat studiile universitare de doctorat.  

5.4 Diploma şi titlul de doctor 

 Art. 26  

(1) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al Ministrului Educaţiei Naționale, după parcurgerea tuturor 

etapelor de susținere a tezei și după validarea tezei de doctorat de CNATDCU. 
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(2) Pe baza ordinului, se conferă de către UPB diploma şi titlul de Doctor în Ştiinţe, în domeniul 

fundamental Științe Inginerești, domeniul de doctorat Ingineria transporturilor, sau Inginerie 

electronică şi telecomunicţii sau Inginerie mecanică. 

(3) Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obţinut de studentul-doctorand, respectiv 

„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”. De asemenea, pe diploma de doctor se va 

mai înscrie şi o menţiune în limba latină, după cum urmează :  

a. pentru calificativul „Excelent” se înscrie menţiunea „Summa cum laude”; 

b. pentru calificativul „Foarte bine” se înscrie menţiunea „Magna cum laude”;  

c. pentru calificativul „Bine” se înscrie menţiunea „Cum laude”. 

 

6. Studenţii-doctoranzi 
Art.27  

(1) Pe parcursul desfăşurării studiilor universitare de doctorat, doctorandul are calitatea de student.    

(2) Doctorandul este asimilat unui asistent de cercetate sau, după caz, unui asistent universitar cu 

contract de muncă pe durată determinată.  

6.1 Îndrumarea studenţilor-doctoranzi 

Art. 28   

(1) Pe toată perioada de desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand este 

îndrumat de conducătorul programului de doctorat şi de o comisie de îndrumare.  

(2) Comisia de îndrumare este compusă din trei membri ai SDT care sunt cadre didactice sau 

specialişti din institute de cercetare sau companii industriale de profil şi care fac parte din echipa 

de cercetare a conducătorului de doctorat.  

(3) Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma consultării 

cu studentul-doctorand şi validată de CSDT. 

(4) Activitatea comisiei de îndrumare are ca scop să stimuleze progresul tezei, prin crearea unui 

mediu ştiinţific adecvat şi prin control sistematic și să sprijine dobândirea competențelor specifice 

de specialitate și a celor transversale;  

(5) Comisia de îndrumare stabileşte împreună cu conductorul de doctorat   

a. structura, conţinutul, modul de organizare şi desfăşurare a programului individual de 

cercetare;  

b. asistă studentul-doctorand pe durata întregului program doctoral;   

c. îndrumă studentul-doctorand în activitatea de diseminare şi publicare a rezultatelor originale;   

d. analizează, aprobă şi evaluează rapoartele de cercetare semestriale şi teza de doctorat.  

(6) SDT are misiunea de a sprijini sub toate aspectele relaţia profesională dintre conducător şi 

doctorand.  

(7) Dezacordurile dintre studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat se mediază de către 

directorul SDT și membrii CSDT; discuțiile purtate sunt consemnate în registrul de procese-verbale 

al școlii doctorale. Cel mai important principiu utilizat în mediere este acela al continuării pregătirii 

prin doctorat a doctorandului. În cazul nesoluţionării dificultăților ivite, la acest nivel, se apelează 

la Consiliul IOSUD-UPB.   

(8) Conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare au obligaţia de a informa studentul-doctorand 

asupra regulilor de etică ştiinţifică, profesională şi universitară şi de a verifica respectarea 

acestora.  



 

20 

 

(9) În cazul unor eventuale fraude academice, ale unor încălcări ale eticii universitare sau ale unor 

abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului, studentul-doctorand 

răspunde în condiţiile legii.  

(10) Un student-doctorand poate fi exmatriculat în următoarele situaţii: 

a. dacă studentul-doctorand, care nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit 

contractului de studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta, 

depăşeşte termenul perioadei de graţie; 

b. dacă se obţine calificativul „Nesatisfăcător” şi la a doua susţinere publică a tezei de doctorat; 

c. dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua oară de CNATDCU; 

d. dacă studentul-doctorand nu a semnat contractul de studii; 

e. dacă la sfârşitul anului universitar studentul-doctorand nu a achitat taxele de studiu, în 

termenele stabilite; 

f. dacă studentul-doctorand a fost propus pentru exmatriculare, ca sancţiune pentru fraudă în 

activitatea profesională sau pentru abateri grave de la disciplina universitară, conform 

dispoziţiilor Codului de etică şi deontologie universitară; 

g. dacă studentul-doctorand s-a retras de la studii; 

h. dacă studentul-doctorand nu a depus cererea de revenire la studii; 

i. daca studentul-doctorand nu a susţinut rapoartele de cercetare la termenele prevăzute; 

j. la solicitarea conducătorului de doctorat, cu avizul CSD şi aprobarea CSUD, pentru 

neîndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul regulament şi contractul de studii 

doctorale; 

k. alte situaţii ce decurg din prezentul Regulament. 

(11) Procedura de exmatriculare se declanşează la propunerea conducătorului de doctorat sau a 

directorului şcolii doctorale, se aprobă de CSUD şi se finalizează prin decizia Rectorului. 

(12) Decizia de exmatriculare se comunică studentului-doctorand sau împuternicitului legal al acestuia 

de către secretariatul Şcolii Doctorale. 

(13) Studentul-doctorand exmatriculat prin prevederile Codului de etică şi deontologie universitară nu 

mai poate da admitere în cadrul IOSUD-UPB. 

(14) La data deciziei de exmatriculare, contractul de studii universitare de doctorat în curs îşi încetează 

valabilitatea. 

(15) Pe toată durata stagiului, studentul-doctorand beneficiază de recunoaşterea vechimii în 

specialitate 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 muncă şi boli 

profesionale.  

(16) SDT informează studenţii-doctoranzi cu privire la posibilităţile de continuare a studiilor prin 
programe post-doctorale, după obţinerea titlului de doctor şi îi îndrumă în demersurile necesare 

obţinerii de burse post-doctorale.   

 

6.2 Drepturile şi obligaţiile studentului-doctorand 

 Art. 29 

(1) Drepturile studenţilor-doctoranzi pe parcursul derulării programului de studii universitare de 

doctorat sunt:  

a. să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat şi a 
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comisiei de îndrumare;     

b. să se înscrie şi să participe la cursurile, seminariile sau reuniunile de lucru, organizate în SDT 

şi în Facultatea TRANSPORTURI pentru studiile universitare de doctorat;  

c. să se înscrie la cursurile şi seminariile organizate de alte şcoli doctorale;  

d. să fie reprezentat în CSDT;  

e. să beneficieze de infrastructura, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele SDT 

şi ale departamentelor şi centrelor de cercetare din Facultatea TRANSPORTURI şi din UPB 

pentru elaborarea rapoartelor de cercetare şi a tezei de doctorat;   

 

f. să lucreze pentru experimente, caracterizări şi simulări, pe echipamente profesionale din 

institute de cercetare şi companii de profil, care au încheiat acorduri sau parteneriate cu SDT;  

g. să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale;  

h. să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe ştiinţifice, şcoli de 

pregătire şi seminarii naţionale şi internaţionale în domeniul de specializare al tezei de 

doctorat;  

i. să beneficieze de recunoașterea de către școala doctorală a unor module și stagii din cadrul 

programelor de masterat desfășurate în UPB și în Facultatea de Transporturi, corespunzător 

tematicii tezei de doctorat, la propunerea conducătorului de doctorat.  

j. să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice, organizate de SDT, de Facultatea 

TRANSPORTURI şi de UPB;  

k. să fie informat în legătură cu criteriile de evaluare, programa de studii universitare de 

doctorat, rezultatele examenelor şi verificarea rapoartelor de cercetare de pe parcursul 

desfășurării studiilor universitare de doctorat;   

l. să poată desfășura activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat și a 

disponibilităților din departamentele de specialitate, în limita a 4-6 ore didactice pe 

săptămână, având dreptul la remuneraţie în cazul depăşirii acestei norme;  

m. să solicite și să beneficieze de recunoaşterea unor stagii de cercetare, examene, rapoarte şi 

lucrări ştiinţifice anterioare, dacă se înscriu în tematica tezei de doctorat;  

n. să iniţieze şi să participe la alte contracte de cercetare, asigurându-şi surse proprii de 

finanţare;  

o. să întrerupă sau să prelungească durata studiilor, conform art. 11 din prezentul regulament;  

p. să solicite schimbarea conducătorului de doctorat, conform art. 32 alin. (8).  

Art. 30  

(1) Studentul-doctorand are următoarele obligaţii:  

a. să respecte condiţiile de frecvenţă şi calendarul de lucru, stabilite prin programul de studii de 

doctorat împreună cu conducătorul de doctorat;   

b. să susţină examenele, să redacteze şi să prezinte rapoartele de cercetare, conform 

contractului de studii universitare de doctorat încheiat;  

c. să redacteze şi să susţină public teza de doctorat;  

d. să participe, în cadrul programului de cercetare ştiinţifică, la proiecte şi/sau contracte de 

colaborare ştiinţifică coordonate de conducătorul de doctorat;   

e. să valorifice cercetările originale desfăşurate în cadrul programului de studii doctorale prin 

publicare de articole şi prin comunicări ştiinţifice sau brevete. Setul de criterii minimale de 
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performanţă se stabileşte în conformitate cu Art.25 din prezentul regulament, şi normele 

specifice elaborate de comisiile de specialitate ale CNATDCU;  

f. să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare;  

g. să respecte conduita academică şi disciplina instituţională;  

h. să răspundă, în condiţiile legii, în cazul unor fraude academice, a încălcării eticii universitare 

sau a altor abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv al plagiatului. 

 

6.3 Mobilităţi pentru studenţii-doctoranzi 

 Art. 31 

(1) SDT poate acorda sprijin financiar studenţilor-doctoranzi pentru efectuarea de stagii de cercetare 

în ţară şi în străinătate, cu acordul conducătorului de doctorat, în cadrul unor programe/proiecte 

coordonate de UPB sau din granturi naționale sau internaționale.  

(2) Studenţii doctoranzi sunt încurajați să se deplaseze pentru experimente, caracterizări şi simulări 

necesare finalizării programului de doctorat, la institute de cercetare şi/sau companii industriale 

care deţin echipamente profesionale şi software de specialitate.  

(3) SDT poate acorda sprijin financiar studenţilor-doctoranzi pentru participarea la conferinţe de 

prestigiu din ţară sau străinătate, unde au lucrări acceptate pentru prezentare, la propunerea 

conducătorului de doctorat, în cadrul unor programe/proiecte coordonate de UPB sau din 

granturi naționale sau internaționale.  

 

7 Conducătorii de doctorat 
 

7.1 Statutul conducătorului de doctorat 

  Art. 32 

(1) Pot fi conducători de doctorat la SDT cadrele didactice sau cercetătorii care au obţinut dreptul de 

conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare a LEN nr. 1/2011, precum şi persoanele care 

dobândesc acest drept potrivit acestei legi. Recunoașterea automată a calității de conducător de 

doctorat obținută în alte state se realizează în conformitate cu reglementările naționale în vigoare 

(OMENCS nr. 5.921 din 6 decembrie 2016)   

(2) Conducătorii de doctorat, sunt membri ai SDT fie de la constituirea școlii doctorale, fie sunt 

repartizați ulterior, după obținerea abilitării, cu aprobarea CSUD și prin hotarâre a Senatului UPB. 

(3) Acceptarea de noi membri conducători de doctorat se realizează ca urmare a unui proces de 

analiză la nivelul Consiliului de Conducere a Facultății de Transporturi și/sau la nivelul 

departamentelor, ținând cont pe de o parte de misiunea și obiectivele fiecărui domeniu de studiu 

și de direcțiile strategice de dezvoltare a domeniilor de licență, masterat și doctorat aferente și, 

pe de altă parte de oportunitățile de dezvoltare a activităților de cercetare. 

(4) Noii conducători de doctorat pot proveni dintre cadrele didactice din departamentele facultății, 

din universitate sau cadre didactice de la alte universități, care obțin abilitarea de a conduce 

doctorate în condițiile legii în domeniile aferente SDT.  

(5) Un conducător de doctorat la SDT poate îndruma studenţi-doctoranzi numai într-un singur 

domeniu de doctorat, în care este abilitat.   

(6) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-doctorand 

este îndrumat de un conducător de doctorat din SDT şi de un conducător de doctorat din altă 

şcoală doctorală, din ţară sau din străinătate.   
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(7) În cazul doctoratului în cotutelă se defineşte un conducător de doctorat principal care 

coordonează activităţiile de studiu şi cercetare ale doctorantului.  

(8) CSDT poate decide schimbarea conducătorului de doctorat şi desemnarea unui alt conducător de 

doctorat, în una din următoarele situaţii:  

a. conducătorul de doctorat se pensionează şi nu doreşte sa continue activitatea de conducere 

de doctorat; 

b. la cererea conducătorului de doctorat, motivată de imposibilitatea de a continua activitatea 

de îndrumare a studentului-doctorand; 

c. la cererea directorului şcolii doctorale, în situaţia constatării indisponibilităţii conducătorului 

de doctorat; 

d. la cererea motivată a studentului-doctorand, pentru alte motive care vizează raportul de 

îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul doctorand; 

e. la cererea comună a studentului doctorand şi a conducătorului de doctorat. 

(9)  Noul conducător de doctorat poate fi propus de CSDT sau de studentul doctorand. 

(10)  Schimbarea conducătorului de doctorat este aprobată de către directorul CSUD, numai cu acordul 

scris al noului conducător de doctorat şi al studentului-doctorand. 

(11) La desemnarea noului conducător de doctorat, CSDT va avea ca primă prioritate finalizarea 

programului de doctorat de către studentul doctorand.  

(12) Noul conducător de doctorat îşi intră în drepturi în urma semnării, împreună cu studentul -

doctorand, a unui nou contract de studii universitare de doctorat. 

7.2 Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat 

 Art. 33   

Drepturile conducătorului de doctorat pe parcursul derulării programelor de studii universitare de 

doctorat sunt:  

(1) dreptul de a îndruma şi evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de studii 

universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare, urmărind exigenţele 

programului de studii universitare de doctorat şi respectând interesele profesionale ale 

studentului-doctorand; 

(2)  dreptul de a propune comisia de îndrumare şi de susţinere publică a tezei de doctorat; 

(3) dreptul la o evaluare internă şi externă imparţială, conform cu metodologia specifică a procesului 

de evaluare; 

(4) dreptul de a cunoaşte metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea internă, cât şi 

în evaluarea externă; 

(5) dreptul de a cunoaşte rezultatele evaluării interne şi externe a propriei activităţi; 

(6) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este pus fără voia sa 

într-un conflict de interese; 

(7) dreptul de a solicita CSDT, pe baza unor motive bine întemeiate, întreruperea relaţiei de îndrumare 

cu un student-doctorand; 

(8) să participe la competiţii pentru granturi doctorale;  

(9) să stabilească programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi programul de 

cercetare ştiinţifică pentru doctoranzii pe care îi îndrumă, cu respectarea prevederilor prezentului 

regulament şi a legislaţiei în vigoare;   
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(10) să folosească în activitatea doctorală, didactică sau de cercetare rezultatele obţinute de studentul-

doctorand, sub coordonarea sa, în perioada studiilor doctorale;   

(11) să solicite CSDT întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student-doctorand în cazul în care 

activitatea acestuia este necorespunzătoare;   

 Art. 34          

Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii:  

(1) să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui student-doctorand și să 
coordoneze activitatea studenţilor-doctoranzi pe întreaga perioadă de desfăşurare a studiilor 
doctorale, urmărind finalizarea la timp a etapelor de pregătire;  

(2) să stabilească temele de cercetare pentru fiecare student doctorand;  

(3) să asigure condiţiile şi să stimuleze progresul studenţilor-doctoranzi în cercetarea pe care o 
realizează;  

(4) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-doctorand;  

(5) să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi la universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate;  

(6) să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi; 

(7) să asigure criterii transparente de îndrumare şi evaluare;   

(8) să organizeze şi să monitorizeze stagiile studentului-doctorand de pregătire la institute de 

cercetare şi companii industriale de profil din tară şi străinătate;   

(9) să stimuleze şi să urmărească participarea studentului-doctorand, pe parcursul ciclului de studii 

universitare de doctorat, la conferinţe internaţionale de prestigiu, work-shop-uri, seminarii sau 

cursuri;   

(10) să coordoneze elaborarea de către studentul-doctorand de articole pentru reviste şi conferinţe de 

prestigiu;   

(11) să analizeze teza de doctorat şi să redacteze un referat de evaluare;  

(12) să contribuie activ la încheierea de acorduri de colaborare şi parteneriate cu universităţi, institute 

de cercetare şi companii industriale de profil din tară şi străinătate;  

(13) să avizeze cererile de întrerupere şi prelungire a studiilor doctorale;  

(14) să furnizeze informaţiile necesare evaluării şcolii doctorale şi participării la competiţia naţională 

de granturi doctorale;  

(15) să respecte codul de etică al UPB.  

 

8 Finanţarea studiilor universitare de doctorat 
 Art. 35  

(1) Studiile universitare de doctorat sunt numai cu frecvenţă şi se pot finanţa din: granturi doctorale, 

proiecte de cercetare-dezvoltare suportate din surse publice/private, taxe.  

(2) SDT participă, prin UPB, la competiţii naţionale de granturi doctorale, conform legislaţiei în 

vigoare.  

(3) Conducătorul de doctorat, cu avizul SDT, poate propune prelungirea unui grant doctoral, în 

condiţiile legii.  

(4) Plata şi drepturile studentului doctorand din granturile doctorale se realizează în conformitate cu 

prevederile legale.  

(5) Studenţii doctoranzi pot fi remuneraţi şi din:  
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a. proiecte naţionale sau internaţionale în care este implicat pentru desfăşurarea programului 

de doctorat;  

b. proiecte de cercetare încheiate cu institute de cercetare şi/sau companii industriale de profil 

unde doctorandul desfăşoară activităţi legate de subiectul tezei de doctorat. 

(6) SDT şi/sau conducătorul de doctorat trebuie să utilizeze fondurile granturilor doctorale numai 

pentru activităţile programului de studii doctorale aferente  poziţiilor de studenţi-doctoranzi 

pentru care au fost alocate.  

(7) Activitatea conducătorilor de doctorat, a membrilor comisiei de îndrumare, a membrilor 

comisiilor de doctorat şi a secretariatului SDT se normează şi remunerează potrivit 

Regulamentului de Studii Doctorale al IOSUD –UPB, în conformitate cu prevederile legii și 

hotărârile Senatului UPB.   

(8) Normarea şi remunerarea activităţilor didactice din statul de funcţiuni se face conform legislaţiei 

în vigoare.  

 

9 Asigurarea calităţii studiilor universitare de doctorat  
 Art. 36   

(1) Programele de studii universitare de doctorat sunt supuse periodic, la date stabilite de CSUD, unor 

procese de evaluare internă. 

(2) Evaluarea internă a calităţii unui program de studii universitare de doctorat se face de către şcoala 

doctorală. 

(3) Procedurile de evaluare internă a calităţii unui program de studii universitare de doctorat se 

elaborează de către CSDT. Acestea urmăresc: 

a. misiunea şi obiectivele programului de studii universitare de doctorat; 

b. conţinutul şi curriculumul programului de studii universitare de doctorat; 

c. rezultatele cercetării întreprinse de studenţii-doctoranzi şi conducătorii lor de doctorat, 

materializate prin publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice; 

d. prezentarea pe Internet a rezultatelor activităţii de cercetare a studenţilor-doctoranzi; 

e. relaţiile de cooperare cu alte instituţii; 

f. cerinţe specifice ale diferitelor modalităţi de predare şi forme de desfăşurare; 

g. existenţa mijloacelor de documentare, învăţare şi cercetare, precum şi a logisticii de care 

beneficiază studenţii-doctoranzi; 

h. personalul implicat în derularea programului de studii universitare de doctorat; 

i. modalităţile de evaluare a cunoştinţelor şi de testare a abilităţilor studenţilor-doctoranzi, 

precum şi urmărirea progresului pe parcursul pregătirii; 

j. gradul de implicare a studenţilor-doctoranzi în asigurarea calităţii programului de studii 

universitare de doctorat; 

k. existenţa unui cod etic cu prevederi clare privind definiţia şi sancţionarea diferitelor fraude 

academice şi profesionale, inclusiv a plagiatului; 

l. îndeplinirea cerinţelor specifice indicatorilor de evaluare externă a programelor de studii 

universitare de doctorat. 

(4) Procedurile de evaluare internă a calităţii unui program de studii universitare de doctorat se 

bazează pe mai multe surse de informaţii, inclusiv evaluarea din partea studenţilor-doctoranzi, 
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obţinută prin chestionare anonime. Rezultatele obținute din chestionare sunt supuse confidenţialităţii 

dar prelucrate statistic și pot face obiectul unor analize de natură calitativă la nivelul SDT, fără 

relevarea identității conducătorului de doctorat, în scopul identificării celor mai bune mijloace de 

îmbunătățire a activității de coordonare doctorală sau pentru diseminarea unor exemple de bună 

practică. 

(5) Chestionarele anonime de evaluare a activităților doctorale pot constitui subiect de analiză în 

ședințe cu toți conducătorii SDT, pentru eventuale ajustări ale întrebărilor în acord cu opțiunile 

studenților doctoranzi.    

Art. 37. 

 (1) Școală doctorală este supusă unei evaluări externe la intervale de 5 ani. 

(2) Evaluarea externă a programelor de studii universitare de doctorat se face de către ARACIS sau de 

către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate. Ea se realizează pe baza unui sistem 

de criterii şi a unei metodologii stabilite prin ordin al Ministrului educaţiei naţionale, însușite de toți 

membrii comunității academice din SDT și utilizate în evaluările interne.  

Art. 38.  

(1) Evaluarea activităţii studenţilor-doctoranzi este orientată predominant către rezultatele activităţii 

de cercetare. Sunt avute în vedere rezultate - cum sunt publicaţii, participarea la conferinţe, brevete 

şi patente - precum şi calitatea acestora, estimată prin integrarea publicaţiilor în fluxul internaţional, 

citări, premii etc. 

(2) Evaluarea activităţii studenţilor-doctoranzi urmăreşte explicit toate competenţele pe care 

doctorandul trebuie să le dezvolte în cadrul programului de studii universitare de doctorat, conform 

Calificării de nivel 8 din Cadrul European al Calificărilor şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. 

(3) Evaluarea activităţii studenţilor-doctoranzi se efectuează periodic, pe baza hotărârii consiliului 

şcolii doctorale, de către comisii de evaluatori aprobate de CSDT. 

(4) Procedurile şi criteriile de evaluare sunt stabilite de consiliul şcolii doctorale şi permit: 

a. măsurarea corectă a performanţelor studenţilor-doctoranzi, reflectând inclusiv diferenţele de 

performanţă între aceştia; 

b. analiza progresului studenţilor-doctoranzi în dobândirea cunoaşterii şi a deprinderilor asociate 

cu calificarea profesională vizată; 

c. verificarea administrativă şi academică pentru a asigura corectitudinea procedurilor; 

d. transparenţa şi informarea cu privire la criteriile de apreciere a studenţilor-doctoranzi; 

e. informarea studenţilor-doctoranzi despre strategia evaluării, metodele, criteriile evaluării şi 

performanţele aşteptate. 

(5) Respectarea eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare reprezintă un criteriu explicit de evaluare 

continuă şi finală a activităţii studentului-doctorand. 

(6) Evaluarea activităţii studenţilor-doctoranzi se face cu asigurarea unei maxime transparenţe, 

aducându-se la cunoştinţa studenţilor-doctoranzi, de către evaluatori, calificativele acordate. 

Art. 39. 

 (1) Şcolile doctorale se evaluează periodic, la intervale de 5 ani, activitatea conducătorilor de doctorat 

titulari, pe baza unor proceduri elaborate de CSUD ce au ca temei autoevaluarea şi evaluarea colegială 

internă şi externă. 

(2) Această evaluare internă a conducătorilor de doctorat titulari ţine cont în special de calitatea 

rezultatelor obţinute de aceştia în cercetare şi în conducerea studenţilor-doctoranzi, precum: 
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a. rezultatele cercetării ştiinţifice a conducătorului de doctorat (publicaţii, brevete şi alte 

modalităţi de valorificare a activităţii proprii de cercetare); 

b. rezultatele cercetării ştiinţifice a studenţilor-doctoranzi conduşi de acest conducător de 

doctorat (publicaţii, brevete şi alte modalităţi de valorificare a activităţii de cercetare a 

studenţilor-doctoranzi); 

c. alţi indicatori ai activităţii ştiinţifice a conducătorului de doctorat (participarea în proiecte de 

cercetare, participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, apartenenţa la organizaţii 

profesionale); 

d. alţi indicatori ai activităţii ştiinţifice a studenţilor-doctoranzi conduşi de acest conducător de 

doctorat (participarea în proiecte de cercetare, participarea la conferinţe naţionale şi 

internaţionale, apartenenţa la organizaţii profesionale). 

(3) O dată la 5 ani, conducătorii de doctorat sunt supuşi unei evaluări externe pe baza unor proceduri 

stabilite, la propunerea CNATDCU, prin ordin al Ministrului educaţiei naţionale. Rezultatele acestei 

evaluări sunt publice. 

(4) În urma evaluărilor interne sau externe, SDT poate decide prelungirea sau retragerea dreptului unui 

conducător de doctorat de a conduce doctorate în cadrul unui program de studii universitare de 

doctorat al şcolii doctorale, potrivit acestui regulament. 

(5) Retragerea dreptului unui conducător de doctorat de a conduce doctorate în cadrul unui program 

de studii universitare de doctorat al SDT se poate decide dacă sunt întrunite cumulativ următoarele 

elemente: 

 - La evaluarea activității din ultimii cinci ani se constată că studentii-doctoranzi aflați în stagiu 

sau prelungiri/întreruperi legale nu au primit coordonarea solicitată și au întârzieri în 

finalizarea activităților, 

- In ultimii cinci ani, nu a susținut nici un student doctorand îndrumat teza de doctorat; 

- In ultimii cinci ani, conducătorul de doctorat nu a mai coordonat nici macar un singur nou 

student-doctorand; 

(6) Pentru conducătorii de doctorat care nu se gasesc în nici una din situațiile de la punctul (5) și 

continuă să fie activi în plan științific, obținând cel puțin 25% din punctajul solicitat prin standardele 

minimale CNATDCU, în vigoare la data evaluării, necesare și obligatorii pentru obținerea atestatului 

de abilitare, pe baza rezultatelor științifice din ultimii cinci ani, prelungirea dreptului de a conduce 

doctorate este considerate implicită.   

10 Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 Art. 40. 

(1) Studenţii-doctoranzi care au început programul de studii universitare de doctorat înaintea intrării 

în vigoare a LEN îşi pot continua studiile până la finalizarea tezei de doctorat.   

(2) Regulamentul SDT este elaborat, modificat, actualizat de către CSD, prin consultare cu toţi 

conducătorii de doctorat membri ai şcolii doctorale.  

(3) Regulamentul SDT se avizează prin votul universal, direct, secret şi egal al majorităţii absolute a 

conducătorilor de doctorat membri ai şcolii şi se aprobă de către CSUD,. 

(4) Regulamentul SDT poate fi modificat la cererea majorității simple a membrilor conducători de 

doctorat. 

   


