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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentul regulament constituie cadrul normativ privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii
universitare de doctorat în cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa (UEMR).
Art. 2
(1) Studiile universitare de doctorat constituie al 3-lea ciclu al studiilor universitare, permit obţinerea
titlului de doctor şi a unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul
Naţional al Calificărilor (CNC).
(2) Forma de desfășurare a studiilor universitare de doctorat este cu frecvență sau cu frecvență redusă.
(3) Finanțarea studiilor universitate de doctorat se poate face de la buget, conform prevederilor art. 160
din Legea nr. 1/2011, sau în regim cu taxă.
Art. 3
Prezentul regulament are scopul de a asigura cadrul de referință pentru practicile de organizare a studiilor
universitare de doctorat în cadrul UEMR și este elaborat pe baza prevederilor următoarelor reglementări
legale:
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
- HG 681/3.08.2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,
- Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4843/01.08.2006 privind domeniile pentru
studii universitare de doctorat.
- Carta şi regulamentele Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 4
Regulamentul se aplică de către toate şcolile doctorale din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din
Reşiţa.

CAPITOLUL II: Cadrul instituţional de organizare şi desfășurare a
studiilor universitare de doctorat
Sectiunea A: IOSUD-UEMR
Art. 5
UEMR este Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) din anul 2005, fiind
denumită în continuare IOSUD-UEMR.
Art. 6
(1) Universitatea „Eftimie Murgu” din Resita este instituția, care reprezintă legal IOSUD-UEMR, ca
persoană juridică.
(2) Rectorul Universităţii „Eftimie Murgu” din Resita este reprezentantul legal al IOSUD-UEMR.
Art. 7
IOSUD-UEMR este condusă de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, denumit în continuare
CSUD, care functioneaza în baza prevederilor legale în vigoare si a prezentului Regulament institutional
pivind organizare si desfasurarea studiilor universitare de doctorat.
Art. 8
(1) CSUD este alcatuit din 7 membri.
(2) Directorul CSUD este membru de drept al CSUD.
(3) Un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al tuturor conducătorilor de
doctorat din cadrul IOSUD-UEMR.
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(4) Un membru al CSUD este student-doctorand, ales prin votul universal, direct, secret şi egal al
studentilor-doctoranzi din cadrul IOSUD-UEMR.
(5) Patru membri CSUD sunt numiţi de către rectorul UEMR, după cum urmează:
- 4 personalităţi ştiinţifice sau personalităţi din sectoarele industriale relevante.
(6) Membrii CSUD care sunt cadre didactice universitare sau cercetători, trebuie să aibă dreptul de a
conduce doctorate, în ţară sau în străinătate şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii impuse
de IOSUD-UEMR.
(7) În baza deciziei Senatului UEMR cu privire la validarea alegerilor pentru membrii CSUD, rectorul
UEMR numeşte CSUD.
(8) Mandatul membrilor CSUD este de 4 ani.
Art. 9
Principalele atribuţii ale CSUD sunt:
a) stabilirea strategiei IOSUD-UEMR;
b) elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăsurare a programelor de studii
universitare de doctorat la nivelul IOSUD-UEMR şi a tuturor reviziilor acestuia;
c) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul IOSUD;
d) selectarea conducătorilor de doctorat, care fac parte dintr-o scoală doctorală nou-înfiinţată;
e) elaborarea unui raport anual privind desfășurarea studiilor universitare de doctorat, raport însoţit
de lista tezelor de doctorat susţinute în anul respectiv;
f) alte atribuţii specifice, potrivit legii.
Art. 10
CSUD se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la cererea directorului CSUD sau a cel puţin unei treimi
din numărul membrilor săi.
Art. 11
(1) CSUD este condus de un director, ales prin concurs public.
Art. 12
(1) Programele de studii universitare de doctorat se organizează și se desfășoară în cadrul IOSUD-UEMR
numai prin școlile doctorale acreditate sau autorizate provizoriu.
(2) În cadrul IOSUD-UEMR funcționează în prezent o Școală doctorală (SD) în domeniul Inginerie
macanică, denumită în continuare Şcoala Doctorală de Inginerie (SDI).
(3) IOSUD-UEMR poate înfiinţa şcoli doctorale în alte domenii, conform legii.
Art. 13
(1) Cadrul general de organizare și de funcționare a şcolilor doctorale este stabilit prin dispozițiile HG
681/3.08.2011 - Cod studiilor universitare de doctorat și prin prevederile prezentului Regulament
instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat în IOSUD-UEMR.
(2) Şcolile doctorale din cadrul IOSUD-UEMR funcţionează pe baza regulamentelor proprii de
organizare şi funcţionare, elaborate şi avizate conform legii şi prezentului regulament.
Art. 14
(1) În IOSUD-UEMR se poate constitui o nouă școală doctorală numai dacă cuprinde cel puțin 3
conducători de doctorat.
(2) Înființarea școlilor doctorale este propusă de rectorul UEMR, este avizată de către Senatul UEMR și
aprobată de către CSUD-UEMR.
(3) În structura UEMR, școala doctorală are un rang egal cu cel al unui departament și poate organiza
centre sau laboratoare de cercetare, care funcționeaza ca unități de venituri și cheltuieli în cadrul UEMR,
potrivit prevederilor art. 131, art. 133 alin. (4) si art. 134 din Legea nr. 1/2011.
Art. 15
(1) SDI s-a organizat și funcționează în cadrul IOSUD-UEMR cu conducători de doctorat, care au
dobândit acest drept, potrivit legii.
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(2) Pe lângă conducătorii de doctorat, școlii doctorale i se pot afilia și alți cercetători sau cadre didactice,
implicați în activități de cercetare și/sau predare în cadrul școlii doctorale, din cadrul UEMR sau din
cadrul altor instituții ori unități de cercetare-dezvoltare, din țară sau din străinătate.
Art. 16
(1) Școala doctorală este condusă de un director al școlii doctorale și de Consiliul școlii doctorale.
Directorul școlii doctorale este asimilat directorului de departament. Consiliul școlii doctorale este
asimilat Consiliului departamentului.
(2) Consiliul scolii doctorale este condus de către directorul şcolii doctorale, care este numit de către
CSUD dintre conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale şi este membru de drept în consiliul
şcolii doctorale.
(3) Din consiliul școlii doctorale fac parte:
a) un conducător de doctorat din cadrul școlii doctorale, ales prin votul universal, direct, secret și
egal al conducătorilor de doctorat din școala doctorală;
b) un student-doctorand, ales prin votul universal, direct, secret și egal al studenților-doctoranzi din
școala doctorală;
c) doi membri din afara școlii doctorale, numiţi de recorul UEMR, din rândul personalităților
știintifice a căror activitate are o recunoaștere internațională semnificativă, sau o personalitate din
sectoarele industriale și socio-economice relevante.
(4) Membrii consiliului școlii doctorale, care sunt cadre didactice universitare sau cercetători, trebuie să
aibă dreptul de a conduce doctorate, în țară sau în străinătate și să îndeplinească standardele minimale și
obligatorii prevăzute de IOSUD-UEMR.
(5) Mandatul consiliului școlii doctorale este de 5 ani.
(6) Studenții-doctoranzi, membri ai consiliului școlii doctorale, care își finalizează studiile doctorale în
timpul mandatului consiliului, își pierd calitatea de membru al consiliului la data susținerii publice a tezei
de doctorat.
(7) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul consiliului școlii doctorale se organizează alegeri
parțiale, potrivit prevederilor alin. (3), iar mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului
consiliului școlii doctorale.
Art. 17
Consiliul şcolii doctorale se întâlneşte de cel puţin 3 ori pe an, la cererea directorului şcolii doctorale sau
a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi.
Art. 18
Principalele atribuții ale Consiliului școlii doctorale sunt:
a) elaborarea regulamentului școlii doctorale;
b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calității de membru al școlii doctorale unor
conducători de doctorat, precum și stabilirea de standarde minimale de performanță științifică în
vederea aplicării obiective a acestor proceduri;
c) înmatricularea și exmatricularea studenților-doctoranzi, la propunerea conducătorilor de doctorat
membri ai școlii doctorale;
d) luarea deciziilor privind avizarea statului de funcții al personalului didactic și de cercetare afiliat
școlii doctorale;
e) asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare în vederea reacreditării școlii doctorale;
f) alte atribuții specifice.
Art. 19
(1) Studenții-doctoranzi sunt înmatriculați în cadrul școlii doctorale prin decizie a rectorului UEMR pe
baza rezultatelor concursului de selecție și admitere, concurs desfășurat conform Metodologiei de
admitere la doctorat și a reglementărilor legale în vigoare.
(2) În cadrul școlii doctorale se pot înmatricula noi studenți numai dacă aceasta este acreditată.
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Art. 20
(1) Regulamentul școlii doctorale stabilește modul în care sunt organizate și se desfășoară programele de
studii universitare de doctorat în cadrul școlii doctorale, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Regulamentul școlii doctorale este elaborat de către Consiliul școlii doctorale, prin consultarea tuturor
conducătorilor de doctorat membri ai școlii respective, cu respectarea Regulamentului instituțional
privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat de la nivelul IOSUD-UEMR.
(3) Regulamentul școlii doctorale se avizează prin votul universal, direct, secret și egal al majorității
absolute a conducătorilor de doctorat membri ai școlii respective.
(4) Regulamentul scolii doctorale se aprobă de CSUD-UEMR.
(5) Regulamentul școlii doctorale stabilește criterii, proceduri și standarde obligatorii vizând cel puțin
următoarele aspecte:
a) acceptarea de noi membri conducători de doctorat;
b) reglementări referitoare la modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă
calitatea de membru al școlii doctorale;
c) mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce privește oportunitatea, structura și conținutul
programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate;
d) procedurile de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-doctorand și
procedurile de mediere a conflictelor;
e) condițiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt;
f) modalitățile de prevenire a fraudei în cercetarea științifică, inclusiv a plagiatului;
g) asigurarea accesului la resursele de cercetare;
h) obligațiile de frecvență ale studenților-doctoranzi, conform unei metodologii elaborate de
ministerul de resort;
(6) Regulamentul se aplică și in cazul programelor de studii universitare de doctorat desfășurate în
cotutelă, dacă prin acordul de parteneriat nu s-a decis altfel.
Art. 21
Școlile doctorale au obligația să ofere informații corecte și complete privind programele de studii
universitare de doctorat candidaților la aceste programe, comunității universitare și altor persoane fizice
sau juridice interesate.
Art. 22
(1) IOSUD-UEMR garantează transparența organizării și desfășurării programelor de studii universitare
de doctorat la nivelul tuturor școlilor doctorale proprii.
(2) IOSUD-UEMR va asigura sprijin logistic pentru publicarea pe Internet a tuturor informațiilor necesare
privind programele de studii universitare de doctorat, vizându-se cu precădere următoarele categorii:
a) regulamentul școlii doctorale;
b) informații privind posturile vacante pentru studenți-doctoranzi;
c) informații privind posturile vacante pentru conducători de doctorat;
d) informații privind modul de organizare și desfășurare a programelor doctorale;
e) informații privind conținutul programelor de studii universitare de doctorat;
f) informații privind modul de finanțare a studiilor, precum și a costurilor suportate de studentuldoctorand;
g) modelul contractului-cadru de studii doctorale;
h) informații privind conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi pe care ii coordonează, care
includ cel puțin lista publicațiilor și brevetelor acestora;
i) informații privind rezultatele și performanțele profesionale ale conducătorilor de doctorat;
j) informații privind tezele de doctorat, respectiv standarde de elaborare, proceduri și criterii de
evaluare a acestora;
k) rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie susținute public, precum și data, ora și locația
aferente susținerilor publice, cu cel puțin 14 zile înaintea susținerii acestora;
l) adresele la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate, publicate pe un site administrat de
ministerul de resort.
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Art. 23
(1) Școala doctorală, împreună cu conducătorul de doctorat, au obligația de a informa studentul-doctorand
cu privire la etica științifică, profesională și universitară și de a verifica respectarea acesteia, inclusiv:
a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat;
b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat.
(2) Școala doctorala și CSUD-UEMR ia măsuri pentru prevenirea și sancționarea abaterilor de la normele
eticii științifice, profesionale și universitare, conform codului de etică și deontologie profesională al
UEMR.
(3) În cazul unor eventuale fraude academice, al unor încălcări ale eticii universitare sau al unor abateri de
la buna conduită în cercetarea științifica, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand și/sau conducătorul
de doctorat răspund/răspunde în condițiile legii.
Art. 24
(1) IOSUD-UEMR, prin şcoala doctorală, poate acorda sprijin financiar studenților-doctoranzi pentru
efectuarea de stagii de cercetare în țară sau în străinătate, cu acordul conducătorului de doctorat.
(2) Mobilitatea studenților-doctoranzi poate fi facilitată de către școlile doctorale prin:
a) încheierea de acorduri sau parteneriate instituționale, aprobate de către consiliul școlii doctorale;
b) cercetări doctorale în cotutelă;
c) schimburi de studenți-doctoranzi și cadre didactice și de cercetare realizate cu universități
recunoscute pe plan internațional;
d) participarea la consorții internaționale, având drept scop includerea temelor de cercetare doctorală
în cadrul unor proiecte științifice internaționale.

Sectiunea C. Conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare
Art. 25
Pot fi conducători de doctorat persoanele, care au obținut dreptul de conducere de doctorat înaintea
intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, precum și persoanele, care au obținut atestatul de abilitare.
Art. 26
(1) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice și de cercetare, care au dobândit acest drept, trebuie să
aibă un contract de muncă cu UEMR și să fie membre ale Școlii doctorale.
(2) Un conducător de doctorat poate îndruma studenți-doctoranzi numai în domeniul pentru care a obținut
acest drept.
(3) Pot să facă parte dintr-o școală doctorală din cadrul IOSUD-UEMR și conduce doctorate cadre
didactice sau de cercetare, care au obținut acest drept conform legii, dar sunt titulari la o altă instituție de
învățământ superior sau de cercetare, în conditiile art. 166 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
Art. 27
(1) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan studenți-doctoranzi numai în IOSUD-UEMR,
excepție facând doctoratele conduse în cotutelă.
(2) Studiile universitare de doctorat se pot organiza și în cotutelă, caz în care studentul-doctorand își
desfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din IOSUD-UEMR și a
unui conducător de doctorat dintr-o altă instituție din România sau din străinătate, pe baza unui acord
scris între instituțiile organizatoare implicate.
(3) Doctoratul în cotutelă poate fi organizat și în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din IOSUDUEMR, dar au specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducătorii de doctorat a împlinit
vârsta de 65 de ani, potrivit prevederilor art. 289 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.
(4) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 8 studenți-doctoranzi, aflați în diverse
stadii ale studiilor universitare de doctorat.
(5) În cazul doctoratului în cotutelă se definește un conducător de doctorat principal. Studentul-doctorand
este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv în normarea activității de predare
și cercetare a acestuia.
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Art. 28
Pentru activitatea pe care o desfășoară în această calitate, conducătorii de doctorat sunt remunerați în
conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 29
(1) În IOSUD-UEMR sunt acceptaţi permanent noi membri conducători de doctorat, care îndeplinesc
condiţiile legilor şi reglementărilor în vigoare atât la nivel de CNATDCU, cât şi la nivelul CSUD.
(2) În situaţia acceptării unor conducători de doctorat din afara universităţii, pe lângă îndeplinirea
condiţiilor legale, este necesar şi votul majorităţii absolute a membrilor CSUD şi CSD.
(3) Calitatea de membru al unei şcoli doctorale din cadrul IOSUD-UEMR poate fi retrasă în următoarele
cazuri:
- la cerererea titularului;
- ca urmare a pierderii conducerii de doctorat, la recomandarea şi decizia CNATDCU;
- în conditiile Art 47.
(4) Retragerea calităţii de membru al unei şcoli doctorale din cadrul IOSUD-UEMR se face prin votul
membrilor CSUD şi CSD, cu majoritate simplă.
Art. 30
(1) La cererea motivată a studentului-doctorand, consiliul școlii doctorale poate decide schimbarea
conducătorului de doctorat dacă s-a constatat neîndeplinirea obligațiilor legale sau contractuale asumate
de către acesta ori pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat
și studentul-doctorand.
(2) Consiliul școlii doctorale desemnează un alt conducător de doctorat în cazul prevăzut la alin. (1),
precum și în cazul în care se constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat.
(3) La desemnarea unui nou conducător de doctorat, consiliul școlii doctorale va avea în vedere prioritar
necesitatea ca studentul-doctorand să poată finaliza programul de doctorat.
Art. 31
(1) Pentru desfășurarea doctoratului, studentul-doctorand este sprijinit de o comisie de îndrumare, formată
din 3 membri, care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat, din alte persoane
afiliate școlii doctorale sau din cadre didactice și de cercetare neafiliate acesteia.
(2) Componența comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat, în urma consultării cu
studentul-doctorand.
Art. 32
(1) Activitatea de coordonare a elaborării tezelor de doctorat, activitate desfășurată de către conducătorii
de doctorat, se normează în statul de funcții al şcolii doctorale căreia sunt afiliaţi şi vor fi remunerate în
regim de plata cu ora. Se acordă 1 oră convențională/săptămână pentru fiecare student-doctorand
coordonat.
(2) Cheltuielile salariale aferente posturilor din statul de funcţii al fiecărei şcoli doctorale sunt acoperite
din granturile doctorale obţinute de către conducătorii de doctorat, din taxele de studii plătite şi din alte
surse constituite legal, în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare.

Sectiunea D. Contractul de studii universitare de doctorat
Art. 33
(1) Drepturile și obligațiile ce revin studenților-doctoranzi, conducătorilor de doctorat, precum și IOSUDUEMR, prin intermediul Școlii doctorale, se stabilesc prin Contractul de studii universitare de doctorat.
(2) Modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat se elaborează de catre școala doctorală,
este avizat de consiliul școlii doctorale și este aprobat de către CSUD-UEMR.
(3) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie, în termen de 30 de zile de la data
înmatriculării, cu fiecare student-doctorand în parte, în urma negocierii și este semnat de studentuldoctorand, conducătorul de doctorat și reprezentantul legal al UEMR.
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(4) Desfășurarea de activități didactice de către studentul-doctorand nu trebuie să afecteze în mod negativ
timpul disponibil pentru derularea programului său doctoral, având în vedere ca doctoratul reprezintă în
primul rând o experiența profesională de cercetare.
Art. 34
Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde cel puțin următoarele informații:
a) datele de identificare ale studentului-doctorand și ale conducătorului de doctorat;
b) date despre IOSUD-UEMR și scoala doctorală;
c) tema de cercetare aleasă;
d) cuantumul lunar al bursei, după caz;
e) cuantumul taxei de studiu, după caz;
f) limba în care se redactează și se susține teza de doctorat - limba româna, limba unei minorități
naționale sau o limbă de circulație internațională;
g) termenul de finalizare a tezei de doctorat;
h) condițiile de prelungire a termenului de finalizare a tezei de doctorat;
i) cuantumul activităților didactice (numărul de ore fizice) pe care studentul-doctorand se angajează
să le desfășoare și perioada în care se desfașoară acestea, conform art. 164 alin. (3) din Legea nr.
1/2011.
Art. 35
(1) Conflictele dintre studentul-doctorand și școala doctorală se mediază de către CSUD-UEMR.
(2) Conflictele dintre studentul-doctorand și conducătorul de doctorat se mediază de catre consiliul școlii
doctorale, iar în cazul nesoluționării conflictului la acest nivel, acesta este mediat de către CSUD-UEMR.

CAPITOLUL III: Finanţarea studiilor universitare de doctorat
Art. 36
(1) Finanţarea studiilor universitare de doctorat se face din fonduri de la bugetul de stat, prin alocarea de
poziții doctorale respectiv prin granturi doctorale, obținute pe bază de competiție, din taxe pentru studii
universitare de doctorat și din alte surse legal constituite, publice sau private.
Art. 37
(1) În vederea participării la competiţia natională de granturi doctorale între conducătorii de doctorat
membri ai unor şcoli doctorale, aceştia vor trimite propuneri de proiecte care vor conţine cel puţin
următoarele tipuri de informaţii:
a) curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice ale conducătorului de doctorat;
b) informaţii referitoare la numărul, stadiul şi subiectele de cercetare ale doctoranzilor aflaţi în
coordonarea conducătorului de doctorat la data depunerii proiectului;
c) numărul de granturi doctorale solicitate;
d) tema doctoratului pentru fiecare grant doctoral individual solicitat sau pentru un set de granturi
doctorale solicitate, sub forma descrierii proiectului ştiinţific în care va fi implicat studentuldoctorand sau studenţii-doctoranzi; proiectul ştiintific poate fi parte a unui proiect de cercetare pe
care conducătorul de doctorat îl are în derulare.
(2) În vederea participării la competiţia naţională de granturi doctorale între şcolile doctorale, acestea vor
trimite propuneri de proiecte care vor conţine obligatoriu şi informaţiile specificate la alin. (1) pentru
fiecare conducător de doctorat al şcolii doctorale pentru care se va acorda finanţare în eventualitatea
câştigării grantului.
(3) În condiţiile prelungirii programului de doctorat potrivit prevederilor prezentului regulament,
conducătorul de doctorat sau şcoala doctorală poate propune prelungirea grantului doctoral.
Art. 38
În cazul în care locurile de cercetare doctorală finanțate prin buget se atribuie global IOSUD-UEMR,
competiția se desfășoară la nivelul Școlii doctorale. În acest caz, CSUD hotărește numărul de locuri de
cercetare docorală, alocat fiecărui conducător de doctorat.
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Art. 39
Plata şi drepturile studentului-doctorand, care a obținut finanțare de la buget, se realizează conform art.
164 din Legea nr. 1/2011, fără a exclude alte forme de remunerare prevăzute de dispoziţiile legale în
vigoare.
Art. 40
Persoanele, care dispun de resursele financiare corespunzătoare, fie din surse proprii, fie din burse
acordate de persoane fizice sau juridice, pot fi admise, la solicitarea lor, ca studenţi-doctoranzi în regim
cu taxă.
Art. 41
(1) IOSUD sau conducătorul de doctorat nu poate utiliza fondurile granturilor doctorale decât pentru
activităţile aferente derulării programului de studii doctorale pentru poziţiile de studenţi-doctoranzi pentru
care au fost alocate fondurile.
(2) Conducătorul de doctorat are obligaţia de a prezenta studentului-doctorand, o dată la 6 luni, modul în
care au fost utilizate fondurile din grantul doctoral.
(3) Este interzisă utilizarea fondurilor sau a unor părţi ale acestora, alocate prin granturi doctorale, unei
poziţii de student-doctorand, pentru susţinerea activităţilor unui student-doctorand de pe o altă poziţie.

CAPITOLUL IV: Evaluarea şcolii doctorale şi a conducătorilor de
doctorat
Art. 42
(1) Înfiinţarea unei noi şcoli doctorale în cadrul IOSUD-UEMR se realizează prin parcurgerea procesului
de autorizare provizorie şi acreditare conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului de
resort.
(2) SDI urmează procesul de evaluare periodică la intervale de 5 ani.
(3) Evaluarea externă a şcolilor doctorale se realizează pe baza performanţei fiecărei şcoli doctorale şi a
capacităţii instituţionale a IOSUD-UEMR, conform prevederilor legale. Criteriile de evaluare a şcolii
doctorale vor conţine în principal elemente referitoare la calitatea rezultatelor ştiinţifice ale grupurilor de
cercetare conduse de conducătorii de doctorat, membri ai şcolii doctorale, cu preponderenţă pe impactul
şi relevanţa activităţii ştiinţifice a acestor grupuri la nivel internaţional.
(4) Şcoala doctorală, care după o perioadă de 5 ani de la ultima acreditare, nu a trecut prin procesul de
evaluare externă prevăzut la aliniatul (3) şi nu a fost reacreditată îşi pierde acreditarea.
Art. 43
(1) Dacă SDI pierde acreditarea, nu mai poate înmatricula noi studenţi-doctoranzi.
(2) În aces caz, studenţii-doctoranzi aflaţi în derularea programului de doctorat în SDI îşi continuă studiile
conform contractului şi programului de studii pâna la finalizarea acestora.
(3) Susţinerea publică a tezelor de doctorat ale studenţilor-doctoranzi se organizează de către o altă şcoală
doctorală acreditată, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu similar.
(4) Comisia de doctorat este aprobată de consiliul şcolii doctorale acreditate, iar preşedintele comisiei de
doctorat reprezintă IOSUD, din care face parte şcoala doctorală acreditată.
(5) Diploma si titlul de doctor se acordă de către IOSUD din care face parte şcoala doctorală acreditată,
care a organizat susţinerea publică a tezei.
Art. 44
(1) Școala doctorală poate fi lichidată prin decizie a CSUD-UEMR, iar IOSUD-UEMR este obligată să
informeze ministerul de resort despre procesul şi rezultatul lichidării.
(2) Lichidarea Școlii doctorale este posibilă numai după ce toţi studenţii-doctoranzi din cadrul şcolii
respective şi-au finalizat programul doctoral sau au fost exmatriculaţi din motive, care nu au legatură cu
lichidarea.
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Art. 45
(1) Conducătorii de doctorat sunt evaluaţi o dată la 5 ani.
(2) Procedurile de evaluare sunt stabilite prin ordin al ministrului de resort, la propunerea CNATDCU şi
vizează în principal aspecte legate de calitatea rezultatelor ştiinţifice ale grupului condus de conducătorul
de doctorat, cu preponderenţă impactul şi relevanţa activităţii ştiintifice a acestui grup la nivel
internaţional, respectiv naţional în cazul domeniilor cu specific românesc. Rezultatele evaluării sunt
publice.
Art. 46
Şcoala doctorală efectuează evaluări interne periodice. În urma evaluărilor externe și interne, şcoala
doctorală poate decide prelungirea sau încetarea contractului de muncă al unui conducător de doctorat,
potrivit regulamentului şcolii doctorale.
Art. 47
Conducătorilor de doctorat care, pe o perioadă de 5 ani universitari consecutivi, nu au coordonat studenţidoctoranzi sau care nu au raportat activitate de cercetare pe platforma de autoevaluare a cadrelor didactice
din universitate, li se poate retrage calitatea de membru al şcolii doctorale, cu respectarea prevederilor
Art. 29, alin. (4).
Art. 48
(1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională în organizarea şi desfăşurarea
studiilor universitare de doctorat, ministerul de resort poate lua măsurile prevăzute la art. 170 din Legea
nr. 1/2011:
- retragerea calității de conducător de doctorat;
- retragerea titlului de doctor;
- retragerea acreditării școlii doctorale.
(2) CNATDCU poate fi sesizat cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică
profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data
susţinerii acesteia.
(3) Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiintifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării poate fi sesizat
cu privire la încălcarea regulilor de bună conduită în cercetare-dezvoltare de către personalul de cercetaredezvoltare din cadrul IOSUD-UEMR, potrivit prevederilor art. 323 din Legea nr. 1/2011.

CAPITOLUL V: Drepturi şi obligaţii ale studentului-doctorand şi ale
conducătorului de doctorat
Art. 49
Pe parcursul derulării programului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand are dreptul:
a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a
comisiei de îndrumare;
b) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din
cadrul IOSUD-UEMR atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de
doctorat;
c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale, potrivit prevederilor prezentului
regulament;
d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii doctorale
şi ale IOSUD-UEMR pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat;
e) să se înscrie la cursurile şi seminarele organizate de alte şcoli doctorale;
f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD-UEMR sau din cadrul unor unităţi
de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu IOSUD-UEMR;
g) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale;

Cod: R 4.0-01

Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa
10

Ediţia 2 / Revizia 3

h) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau congrese ştiinţifice,
ateliere de lucru, şcoli de vară ori iarna şi seminare naţionale şi internaţionale în domeniul de
specializare în care şi-a ales teza de doctorat;
i) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala doctorală sau/şi de IOSUDUEMR;
j) să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul şcolii
doctorale;
k) să solicite, la libera sa alegere, modificarea titlului tezei de doctorat, până în momentul finalizării
acesteia în vederea susţinerii publice.
Art. 50
Studentul-doctorand are următoarele obligaţii:
a) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi îndeplinească obligaţiile
de susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor cercetării;
b) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de câte
ori i se solicită;
c) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat;
d) să respecte disciplina instituţională.
Art. 51
Orice solicitare a studentului-doctorand privind întreruperea sau prelungirea studiilor universitare de
doctorat, schimbarea titlului tezei sau schimbarea conducătorului de doctorat se face prin cerere scrisă,
depusă la secretariatul şcolii doctorale, cu cel puţin 20 de zile înainte de data de la care, în cazul aprobării,
solicitarea ar produce efect.
Art. 52
Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat decurg din Legea nr. 1/2011, din prezentul regulament
instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat al IOSUD-UEMR, din
regulamentul şcolii doctorale, precum şi din contractul său de muncă.
Art. 53
Conducătorului de doctorat are următoarele drepturi:
a) dreptul de a participa la competiţii pentru granturi doctorale;
b) 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 studentuluidoctorand;
c) dreptul de a propune comisia de doctorat;
d) dreptul la o evaluare internă şi externă imparţială, conformă cu metodologia specifică a procesului
de evaluare;
e) dreptul de a cunoaşte metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea internă, cât şi în
evaluarea externă;
f) dreptul de a cunoaşte rezultatele evaluării interne şi externe a propriei activităţi;
g) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este pus fără voia sa
într-un conflict de interese;
h) dreptul de a solicita consiliului şcolii doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu un studentdoctorand;
i) dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o poziție vacantă aflată sub îndrumarea sa şi de a
propune înmatricularea studentului-doctorand;
j) dreptul de a solicita şcolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare poziţie de
student-doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa;
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k) dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii
universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie să participe, cu respectarea prevederilor
prezentului regulament.
Art. 54
Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii:
a) să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui student-doctorand;
b) să propună temele de cercetare;
c) să asigure condiţiile şi să stimuleze progresul studenţilor-doctoranzi în cercetarea pe care o
realizează;
d) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-doctorand;
e) să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi;
f) să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi.

CAPITOLUL VI: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 55
(1) În cazurile în care un conducător de doctorat îndrumă simultan mai mult de 8 studenţi-doctoranzi care
au început programul de studii universitare de doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011,
acesti studenţi-doctoranzi îşi pot continua studiile cu acelaşi conducător de doctorat pâna la finalizarea
acestora. Conducătorul de doctorat are dreptul de a prelua spre coordonare noi studenți-doctoranzi doar cu
încadrarea în limita de 8 poziții doctorale cooronate.
(2) Studenţii-doctoranzi care au început programul de studii universitare de doctorat înaintea intrării în
vigoare a Legii nr. 1/2011 la altă formă de învăţământ decât cea cu frecvenţă îşi pot continua studiile în
cadrul acestei forme de învăţământ până la finalizarea acestora.
Art. 56
Școală doctorală va elabora un regulament propriu privind organizarea și desfășurarea studiilor
universitare de doctorat conform cu prevederile prezentului regulament instituțional, cuprinzând și norme,
criterii, cerinţe și proceduri specifice fiecărui domeniul de doctorat.
Art. 57
Prezenta Metodologie a fost discutată în Consiliul de administraţie din data de 08.02.2019 şi aprobată de
către Senatul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa în data de 25.02.2019.
Art. 58
Prezentul regulament se aplică începând cu data aprobării de către Senatul universităţii, dată la care orice
alte dispoziţii contrare încetează de drept
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