UNIVERSITATEA DE STIINȚE AGRONOMICE
ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI

REGULAMENTUL
de organizare si functionare a studiilor universitare de doctorat

Prezentul regulament s-a elaborat în temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotarare de Guvern,
Metodologiilor elaborate de catre MCTS pe baza propunerilor ARACIS,CNCS,CNATDCU,
și a Cartei universitare a USAMV-Bucuresti.
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.
(1) Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti este
Institutie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), în conformitate cu
prevederile legale. Studiile universitare de doctorat organizate în USAMV Bucuresti
constituie ciclul superior de studii universitare, a carui finalitate consta in dezvoltarea
resursei umane competente in realizarea cercetarii stiintifice, capabile de insertie pe
piata muncii inalt calificate.
(2) Studiile universitare de doctorat organizate in IOSUD-USAMV București
constau in formarea prin cercetare, pentru cercetare-dezvoltare si inovare si constituie o
experienta profesionala de cercetare, finalizata, dupa sustinerea tezei de doctorat, prin
acordarea titlului de doctor în științe.
(3) USAMV București, in calitate de IOSUD, organizează si desfasoara doctorat
științific, cu frecventa, care are ca finalitate producerea de cunoastere originala pe baza
unor metode stiintifice. Doctoratul științific este o condiție pentru cariera profesională în
învățmantul superior și cercetare.
(4) In IOSUD (USAMV-B) se organizeaza si se desfasoara doctorat stiintific, cu
programe de studii doctorale organizate in scoli doctorale, in domeniile: Agronomie,
Horticultura, Zootehnie, Biotehnologii și Medicină Veterinară. Studiile universitare de
doctorat se organizează cu finanțare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte
surse legal constituite.
(5) La nivelul IOSUD functioneaza Consiliul pentru Studiile Universitare de
Doctorat (CSUD). La nivelul fiecarei scoli doctorale functioneaza Consiliul Școlii
Doctorale (CSD). Aceste structuri functioneaza în conformitate cu legislația în vigoare.
(6) În IOSUD programul de studii universitare de doctorat se organizează și se
desfașoară numai în cadrul unei școli doctorale, sub coordonarea unui conducator de
doctorat.
(7) Studiile universitare de doctorat din cadrul IOSUD
promovează
interdisciplinaritatea. Acest lucru se realizează prin colaborarea î n t r e şcolile doctorale
din USAMV- B şi cu cele ale altor universităţi sau institute de cercetare din ţară şi
străinătate.
(8) Studiile universitare de doctorat se pot organiza și în cotutelă , în condițiile
legii, astfel:
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- sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat român, din USAMV
București și a unui conducător de doctorat dintr-o altă țară;
- sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din USAMV
București și a unui conducător de doctorat din alt IOSUD din România, pe baza unui
acord scris între instituțiile organizatoare implicate;
- sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat din USAMV
București, dar care au specializări/domenii diferite de studiu;
- sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat din USAMV
București, din care unul a atins vârsta pensionării, iar până la împlinirea vârstei de 70
de ani poarte conduce noi studenți-doctoranzi numai în regim de cotutelă împreună cu
un cadru didactic și de cercetare care nu împlinește vârsta de pensionare pe toată
durata desfășurării doctoratului respectiv.
(11) Doctoratul de desfașoara în limba romana sau într-o limbă de circulație
internațională, conform contractului de studii doctorale.
(12) Studiile universitare de doctorat știintific se finalizeaza prin conferirea
diplomei și titlului de doctor în științe, corespunzator acronimului Dr.
Regulamentul de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat din
USAMV- Bucuresti (IOSUD) respectă prevederile legale în temeiul carora a fost elaborat
și este anexă a Cartei universitare a USAMV-București.
CAPITOLUL II
INSTITUTIA
ORGANIZATIOARE
DE
STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT (IOSUD). CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE
DOCTORAT (CSUD)
Art. 2.
(1) In calitate de IOSUD, USAMV-București poate realiza parteneriate si
consortii, in conditiile legii.
(2) In calitate de IOSUD, USAMV-B ofera sprijin institutional, administrativ si
logistic scolilor doctorale subordonate.
(3) In calitate de IOSUD, USAMV-B este condusa de Consiliul pentru studiile
universitare de doctorat (CSUD).
(4) In IOSUD (USAMV-B) metodologia de desemnare a membrilor CSUD
respecta prevederile Codului Studiilor Universitare de Doctorat, fiind aprobata de catre
senatul universitatii.
(5) Membrii CSUD pot fi:
- cadre didactice universitare sau cercetători, care trebuie să aibă dreptul de a
conduce doctorate, în ţară sau în străinătate şi să îndeplinească standardele
minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare la data
desemnării lor ca membri ai CSUD, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului și sportului potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011.
- persoane din cadrul IOSUD sau din afara acesteia;
- persoane din ţară sau din străinătate;
- personalităţi ştiinţifice sau personalităţi din sectoarele industriale şi
socio- economice relevante;
- reprezentanţi ai studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD.
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(6) Numărul membrilor consiliului pentru studiile universitare de doctorat este de
11. Conform codului studiilor universitare de doctorat, directorul CSUD este membru de
drept al CSUD.
(7) CSUD se alege prin votul universal, direct, secret și egal al conducătorilor de
doctorat din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD-USAMV București. Prin acelaşi sistem de
vot, doctoranzii şcolilor doctorale îşi aleg reprezentanţii în consiliu (25% din membrii
consiliului). Cel putin un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret si
egal al conducatorilor de doctorat din cadrul scolilor doctorale din IOSUD. Cel putin un
membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret si egal al studentilordoctoranzi din cadrul scolilor doctorale din IOSUD.
(8) In cazul IOSUD constituit dintr-un parteneriat sau consorțiu universitar,
alegerea prin vot universal, direct și secret se face pentru cel mult 50% din membrii
CSUD. Restul membrilor sunt sunt numiți de către conducătorii instituţiilor componente
ale IOSUD, conform prevederilor stabilite prin contractul de parteneriat.
(9) Mandatul membrilor CSUD este de 4 ani.
(10) Principalele atributii ale CSUD in IOSUD (USAMV-B) sunt:
a) stabilește strategia IOSUD;
b) elaborează Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a
programelor de studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD;
c) numește directorii școlilor doctorale, la propunerea directorului consiliului
studiilor universitare de doctorat;
d) aprobă regulamentele școlilor doctorale, după avizarea acestora (cu
majoritate absolută, prin vot universal direct, secret și egal) de către
conducătorii de doctorat ai fiecărei școli doctorale;
e) aprobă deciziile privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale din
cadrul IOSUD;
f) selectează conducătorii de doctorat care fac parte dintr-o şcoală
doctorală nou-înfiinţată;
g) stabilește ponderea conducătorilor de doctorat, din şcoala doctorală,
în cadrul consiliului şcolii doctorale;
h) coordonează parteneriatul, în cazul în care IOSUD este constituit
dintr-un parteneriat, potrivit contractului de parteneriat;
i) elaborează criteriile minimale privind organizarea şi funcţionarea
programelor de studii universitare de doctorat, care includ admiterea la
studii, curricula, evaluarea doctoranzilor, criteriile de selecţie şi stabilire a
comisiilor de evaluare a tezelor de doctorat, aprobate de consiliile şcolilor
doctorale;
j) avizează metodologia de admitere la studiile de doctorat şi la programele
postdoctorale de cercetare avansată;
k) stabileşte criteriile minimale de finalizare, evaluare şi valorificare ale
rezultatelor programelor de studii universitare de doctorat și ale tezei de
doctorat;
l) elaborează şi aprobă metodologii de evidenţiere, în timp, a parcursului
profesional al absolvenţilor de studii universitare de doctorat;
m) aprobă solicitările de întrerupere a studiilor de doctorat, avizate de
consiliul școlii doctorale;
n) formulează propuneri proprii şi avizează propunerile şcolilor doctorale de
acorduri şi parteneriate/consorţii pentru desfăşurarea programelor de
studii universitare de doctorat şi a doctoratelor în cotutelă;
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o) avizează documentaţia necesară obţinerii de fonduri naţionale şi europene
pentru programele de studii universitare de doctorat şi de cercetare;
p) avizează propunerile de repartizare a resurselor destinate finanţării
programelor de studii universitare de doctorat şi le înaintează spre avizare
conducerii IOSUD;
q) validează comisiile pentru susţinerea tezelor de doctorat;
r) validează deciziile consiliilor școlilor doctorale privind schimbarea
conducătorului de doctorat în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege.
(11) CSUD este condus de un Director. Functia de Director al CSUD este
asimilata functiei de prorector. Directorul CSUD este numit in urma unui concurs public
organizat de catre USAMV-B ( IOSUD).
(12) La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot
prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care
îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de
abilitare.
Comisia de concurs este numită de rector.
Rezultatele concursului public pentru selectarea directorului CSUD sunt validate
de senatul universitar.
(13) În baza deciziei comisiei de concurs, rectorul emite decizia de numire în
funcție a directorului CSUD și încheie cu acesta un contract de management pe o
perioadă de 4 ani.
(14) Directorul consiliului pentru studiile universitare de doctorat este
subordonat rectorului şi are următoarele atribuţii:
a) coordonează şi asigură conducerea operativă a consiliului pentru studiile
universitare de doctorat;
b) face propuneri pentru numirea directorilor școlilor doctorale și le supune
aprobării consiliului studiilor universitare de doctorat;
c) elaborează şi propune consiliului pentru studiile universitare de doctorat,
spre avizare, metodologia de admitere la studiile de doctorat şi la
programele postdoctorale de cercetare avansată;
d) avizează propunerile şcolilor doctorale de acorduri şi parteneriate/consorţii
pentru desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat şi a
doctoratelor în cotutelă;
e) iniţiază, depune şi urmăreşte documentaţia necesară obţinerii de fonduri
naţionale şi europene pentru programele de studii universitare de doctorat
şi de cercetare;
f) face propuneri privind repartizarea resurselor destinate finanţării
programelor de studii universitare de doctorat şi le înaintează spre avizare
conducerii IOSUD;
g) asigură participarea IOSUD la competițiile naționale de proiecte științifice
între școlile doctorale sau la competițiile naționale de proiecte științifice
între conducătorii de doctorat, membri ai unei școli doctorale, pentru
obţinerea de granturi doctorale multianuale, conform legii;
h) avizează propunerile şcolilor doctorale privind lista nomială a specialiștilor
din străinătate care dețin dreptul legal de a conduce doctorat, pentru a fi
angajaţi, pe bază de contract, conform prevederilor Legii educaţiei
naţionale;
i) realizează legătura cu şcolile doctorale, cu facultăţile şi celelalte structuri
de conducere academică, privind activităţile din domeniile pe care le
coordonează;
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j) prezintă în consiliul de administrație informări şi propuneri în legătură cu
activităţile pe care le coordonează; îndeplineşte atribuțiile şi dispoziţiile
strabilite de consiliul de administrație sau de către rector, pentru
rezolvarea operativă a problemelor curente ale studiilor universitare de
doctorat;
k) reprezintă Universitatea în relaţiile pe linie de doctorat cu instituţii similare
din ţară şi străinătate, cu autorităţile naţionale şi internaţionale.
(15) CSUD se intruneste ori de cate ori este nevoie, la cererea directorului
CSUD sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.
(16) USAMV -B pierde calitatea de IOSUD numai in conditiile prevazute lege.
CAPITOLUL III
SCOLILE
DOCTORALE.
CONSILIUL SCOLII
DOCTORALE (CSD).
CONTRACTUL
DE
STUDII
UNIVERSITARE
DE
DOCTORAT.
CONDUCATORUL DE DOCTORAT SI COMISIA DE INDRUMARE.
Art. 3.
(1) In USAMV-B (IOSUD) functioneaza 2 scoli doctorale: Scoala doctorala
“Ingineria si Managementul resurselor vegetale si animale”, ce cuprinde domeniile de
doctorat Agronomie, Horticultură, Zootehnie și Biotehnologii, cu perioada studiilor de
doctorat pe 3 ani si Școala doctorala de “Medicina veterinara”, cu perioada studiilor
doctorale de 4 ani.
(2) Scolile doctorale din IOSUD reprezinta structuri administrative organizate in
cadrul IOSUD care confera sprijin necesar pentru desfasurarea studiilor de doctorat in
domeniile pentru care IOSUD este acreditat. La nivel IOSUD ( USAMV-B) scolile
doctorale au un aparat administrativ central, reprezentat prin Biroul - secretariat studii
doctorale.
(3) In structura IOSUD, scolile doctorale au rang egal cu cel al unui department
si pot organiza centre sau laboratoare de cercetare, care functioneaza ca unitati de
venituri si cheltuieli in cadrul IOSUD , potrivit prevederilor art. 131, art 133. alin (4) si
art. 134 din Legea educatiei nationale nr.1/2011.
(4) Scolile doctorale se organizeza si functioneaza cu conducatori de doctorat
care au dobandit acest drept, potrivit legii. Pe langa conducatorii de doctorat, scolilor
doctorale din IOSUD li se pot afilia si alti cercetatori sau cadre didactice , implicate in
activitati de cercetare sau predare in cadrul scolilor doctorale, din cadrul institutiilor
partenere sau din cadrul altor institutii sau unitati de cercetare-dezvoltare, din tara sau
strainatate.
Art. 4.
(1) La nivel de IOSUD, fiecare scoala doctorală este condusa de catre un
director si de catre Consiliul scolii doctorale, functii asimilate directorului de
departament si consiliului departamentului.
(2) Din Consiliul scolii doctorale fac parte conducatori de doctorat din cadrul
scolii doctorale in proportie de maximum 50%, student doctoranzi in proportie de
minimum 20%, restul fiind completat cu membri din afara scolii doctorale, alesi dintre
personalitatile stiintifice a caror activitate stiintifica are o recunoastere internationala
semnificativa si/sau personalitati din sectoare industriale si socio-economice relevante.
(3) Membrii Consiliului scolii doctorale se aleg prin vot universal, direct, secret si
egal al conducatorilor de doctorat din scoala respectiva, in conformitate cu art.14 alin. 3
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din Codul studiilor Universitare de Doctorat. Ponderea conducatorilor de doctorat din
cadrul scolilor doctorale in cadrul CSD este stabilita de catre CSUD.
(4) Mandatul CSD este de 5ani. Studentii-doctoranzi membri ai CSD, care isi
finalizeaza studiile doctorale in timpul mandatului CSD, isi pierd calitatea de membru al
consiliului la data sustinerii publice a tezei de doctorat.
(5) Pentru ocuparea unor locuri vacante in cadrul CSD se organizeaza alegeri
partiale, potrivit prevederilor art 14 alin.8 din Codul Studiilor Universitare de Doctorat.
(6) CSD este condus de catre directorul scolii doctorale. Directorul scolii
doctorale este numit de catre CSUD dintre conducatorii de doctorat din cadrul scolii
doctorale si este membru de drept in CSD.
(7) CSD se intalneste de cel putin 3 ori pe an, la cererea directorului scolii
doctorale sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.
(8) Principalele atributii ale CSD in USAMV-B sunt:
a) elaborează regulamentul propriu, care reglementează organizarea și
funcționarea programelor de studii universitare de doctorat din domeniile
ce aparțin de școala doctorală respectivă, în concordanţă cu regulamentul
instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de
doctorat și îl supune aprobării CSUD;
b) adoptă hotărâri privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al
şcolii doctorale unor conducători de doctorat, precum şi stabilirea de
standarde minimale de performanţă ştiinţifică în vederea aplicării obiective
a acestor proceduri;
c) aprobă propunerile conducătorilor de doctorat privind conţinutul şi forma
concursului de admitere la doctorat;
d) aprobă înmatricularea şi exmatricularea studenţilor-doctoranzi la
propunerea conducătorilor de doctorat membri ai şcolii doctorale;
e) aprobă componența comisiilor de îndrumare a studenților-doctoranzi,
stabilite de conducătorii de doctorat;
f) asistă evaluatorul extern în procesul
de evaluare în vederea acreditării
/reacreditării sau a autorizării provizorii a şcolii doctorale;
g) stabileşte conţinutul programului de studii universitare de doctorat;
h) aprobă temele tezelor de doctorat şi programele individuale de cercetare
ştiinţifică ale doctoranzilor;
i) implementează proceduri de evidenţiere a rezultatelor cercetării doctorale,
în scopul evaluării tezelor de doctorat şi al avizării lor în vederea susţinerii
publice;
j) asigură evaluarea internă a programelor de studii universitare de doctorat;
k) aprobă recunoașterea unor stagii anterioare de doctorat sau a unor stagii
de cercetare științifică, desfășurate în țară sau în străinătate, în
universități sau în centre de cercetare de prestigiu, precum și
recunoașterea unor cursuri parcurse în cadrul programelor de studii
universitare de master de cercetare;
l) avizează statul de funcții al personalului didactic și de cercetare din cadrul
școlii respective, pentru a fi aprobat de senatul universitar;
m) avizează propunerile conducătorilor de doctorat de prelungire a duratei
stagiului de doctorat, în conformitate cu prevederile legale și le supune
aprobării senatului universitar;
n) avizează solicitările de întrerupere a studiilor de doctorat, în condițiile
stabilite prin regulamentul școlii doctorale și le supune aprobării CSUD;
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o) aprobă comisiile de susținere a tezelor de doctorat, propuse de
conducătorii de doctorat;
p) elaborează propuneri de acorduri şi parteneriate/consorţii pentru
desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat şi a
doctoratelor în cotutelă şi le supune avizării consiliului pentru studii
universitare de doctorat;
q) aprobă propunerile directorului şcolii doctorale privind specialiștii din
străinătate care dețin dreptul legal de a conduce doctorat, pentru a fi
angajaţi, pe bază de contract, conform prevederilor Legii educaţiei
naţionale;
r) avizează propunerile directorului şcolii doctorale privind scoaterea la
concurs a posturilor didactice şi de cercetare vacante şi propune
componenţa nominală a comisiilor de concurs;
s) poate decide schimbarea conducătorului de doctorat și desemnarea unui
nou conducător de doctorat, la cererea motivată a studentului-doctorand.
(9) Directorul şcolii doctorale are dublă subordonare: decanului facultăţii şi
directorului Consiliului pentru studiile universitare de doctorat. Are următoarele atribuţii:
a) conduce ședințele consiliului şcolii doctorale şi aplică hotărârile senatului
universitar, consiliului de administraţie, consiliului pentru studiile
universitare de doctorat și consiliului facultăţii;
b) întocmește și propune spre avizare, consiliului şcolii doctorale, proiectul
programului de studii universitare de doctorat, al statelor de funcţii,
precum și cifrele de şcolarizare;
c) împreună cu decanul, răspunde de selecția, angajarea, perfecţionarea
profesională, motivarea, evaluarea periodică şi încetarea relațiilor
contractuale de muncă ale personalului şcolii doctorale;
d) propune consiliului şcolii doctorale, spre aprobare, temele tezelor de
doctorat şi programele individuale de cercetare ştiinţifică ale doctoranzilor;
e) elaborează şi propune proceduri şi criterii de evaluare a tezelor de
doctorat şi de avizare a lor în vederea susţinerii publice;
f) avizează solicitările de prelungire a duratei stagiului de doctorat, în
conformitate cu prevederile legale;
g) avizează solicitările de întrerupere a studiilor de doctorat;
h) avizează propunerile conducătorilor de doctorat privind conţinutul şi forma
concursului de admitere la doctorat;
i) avizează propunerile conducătorilor de doctorat pentru comisiile de
doctorat (de analiză și susținere a tezelor de doctorat);
j) avizează şi propune spre aprobare consiliului şcolii doctorale planurile de
cercetare, propuse de cercetătorii postdoctorali, din cadrul programelor
postdoctorale de cercetare avansată, care se desfăşoară în şcoala
doctorală;
k) propune consiliului şcolii doctorale recunoașterea unor stagii anterioare de
doctorat sau a unor stagii de cercetare științifică, desfășurate în țară sau
în străinătate, în universități sau în centre de cercetare de prestigiu,
precum și recunoașterea unor cursuri parcurse în cadrul programelor de
studii universitare de master de cercetare;
l) organizează şi coordonează participarea şcolii doctorale la competițiile
naționale de proiecte științifice între școlile doctorale sau la competițiile
naționale de proiecte științifice între conducătorii de doctorat, membri ai
unei școli doctorale, pentru obţinerea de granturi doctorale multianuale,
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conform legii;
m) elaborează şi propune conducerii IOSUD lista nomială a unor specialiști
din străinătate care dețin dreptul legal de a conduce doctorat, pentru a fi
angajaţi, pe bază de contract, conform prevederilor Legii educaţiei
naţionale.
n) face propuneri pentru scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de
cercetare vacante din statul de funcţiuni și le înaintează spre avizare
consiliului şcolii doctorale și consiliului facultății;
o) poate fi preşedinte al comisiei de concurs pentru ocuparea unui post
didactic sau de cercetare vacant din structura şcolii doctorale respective.
(10) Regulamentele scolilor doctorale din USAMV-B sunt elaborate de catre
CSD, prin consultarea tuturor conducatorilor de doctorat membri ai scolilor respective,
cu respectarea prezentului Regulament si stabilesc modul in care sunt organizate si se
desfasoara programele de studii universitare de doctorat in cadrul scolilor doctorale.
(11) Regulamentele scolilor doctorale din USAMV-B se avizeaza prin vot
universal, direct, secret si egal al majoritatii absolute a conducatorilor de doctorat
membri ai scolilor respective, se aproba de CSUD si stabilesc criteriile, procedurile si
standardele obligatorii vizand cel putin aspectele prevazute la art 17 alin 5 din Codul
Studiilor Universitare de Doctorat.
(12) Scolile doctorale din cadrul USAMV-B au obligatia sa ofere informatii
corecte si complete privind programele de studii universitare de doctorat candidatilor la
aceste programe, comunitatii universitare si altor personae fizice sau juridice interesate.
(13) IOSUD (USAMV-B) este garantul transparentei organizarii si desfasurarii
programelor de studii universitare de doctorat la nivelul scolilor doctorale proprii. Scolile
doctorale din cadrul IOSUD, cu sprijinul logistic al USAMV-B, asigura publicarea pe
internet a tuturor informatiilor necesare privind programele de studii universitare de
doctorat, vizand cu precadere categoriile de informatii prevazute la ar. 19 alin. 2 din
Codul Studiilor Universitare de Doctorat.
(14) Scolile doctorale impreuna cu conducatorii de doctorat au obligatia de a
informa studentul-doctorand cu privire la etica stiintifica si universitara si de a verifica
respectarea acesteia, potrivit art. 20 alin. 1 si alin. 2. Pentru prevenirea si sanctionarea
abaterilor de la normele eticii stiintifice, profesionale si universitare, scolile doctorale si
IOSUD iau masuri conform Codului de etica si deontologie profesionala din USAMV-B. In
cazul unor eventuale fraude academice, unor incalcari ale eticii universitare sau unor
abateri de la buna conduita in cercetarea stiintifica, inclusiv a plagiatului, studentuldoctorand si/sau conducatorul de doctorat raspund in conditiile legii.
(15) IOSUD, prin scolile doctorale , pot acorda sprijin financiar studentilordoctoranzi pentru efectuarea de stagii de cercetare in tara sau in strinatate, cu acordul
conducatorului de doctorat. Mobilitatea studentilor-doctoranzi poate fi facilitata de catre
scolile doctorale din cadrul IOSUD si prin posibilitatile prevazute la al art. 21. alin 2 din
Codul Studiilor Universitare de Doctorat.
Art. 5.
(1) Drepturile si obligatiile studentilor-doctoranzi, ale conducatorilor de doctorat
precum si ale IOSUD, prin intermediul scolilor doctorale, se stabilesc prin contractul de
studii universitare de doctorat. Modelul contractului-cadru de studii universitare este
elaborat de catre scolile doctorale, avizat de CSD si aprobat de catre CSUD.
(2) Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde cel putin informatiile de
la ar. 23 din Codul Studiilor Universitare de Doctorat, se incheie cu fiecare studentdoctorand in parte, in urma negocierii si este semnat de studentul-doctorand,
conducatorul de doctorat si de catre rectorul USAMV-B.
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(3) Conflictele dintre studentul-doctorand si conducatorul de doctorat se mediaza
de catre CSD, iar in cazul nesolutionarii conflictului la acest nivel, acesta este mediat de
catre CSUD. Conflictele dintre studentul-doctorand si scoala doctorala se mediaza de
catre CSUD.
(4) Drepturile si obligatiile studentului-doctorand sunt prevazute la art. 71 alin. 1
si 2 din Codul Studiilor Universitare de Doctorat.
(5) Drepturile si obligatiile conducatorului de doctorat decurg din Legea educatiei
nationale nr.1/2011, din contractul de munca, din Regulamentul scolii doctorale din
care face parte si Regulamentul IOSUD. Prezentul Regulament cuprinde drepturile si
obligatiile conducatorului de doctorat prevazute la art 72. alin 2 si 3 din Codul Studiilor
Universitare de Doctorat.
Art. 6.
(1) In IOSUD ( USAMV-B) pot fi conducatori de doctorat persoanele care au
obtinut dreptul de conducere de doctorat inaintea intrarii in vigoare a Legii educatiei
nationale nr.1/2011, precum si persoanele care dobandesc acest drept potrivit
prevederilor art 166 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
(2) Pentru a conduce doctorat, cadrele didactice si de cercetare care au dobandit
acest drept trebuie sa aiba un contract de munca cu IOSUD sau cu o institutie membra
a IOSUD si sa fie membre a unei scoli doctorale.
(3) Un cadru didactic si de cercetare care are dreptul de a conduce doctorat si
care este titular la o institutie de invatamant superior sau de cercetare care nu este
IOSUD sau component a unei IOSUD poate, in conditiile art 166 alin (3) din Legea
educatiei nationalenr.1/2011 sa faca parte dintr-o scoala doctorala la USAMV-B
(IOSUD).
(4) Un conducator de doctorat poate indruma studenti-doctoranzi numai in
domeniul pentru care a obtinut acest drept. Un conducator de doctorat poate indruma
simultan studenti-doctoranzi numai in cadrul IOSUD (USAMV-B), cu exceptia
doctoratelor conduse in cotutela.
(5) Un conducator de doctorat poate indruma simultan maximum 8 studentidoctoranzi, aflati in diverse stadii de doctorat.
(6) In cazul doctoratului in cotutela se defineste un conducator de doctorat
principal, iar studentul-doctorand este contabilizat integral la acesta, inclusiv in
normarea activitatii de predare si cercetare a acestuia. Pentru activitatea pe care o
desfasoara in aceasta calitate, conducatorii de doctorat sunt remunerate in conformitate
cu legislatia in vigoare.
(7) CSD poate decide schimbarea conducatorului de doctorat , la cererea
motivată a studentului-doctorand, daca s-a constatat neindeplinirea obligatiilor legale
sau contractuale asumate de catre acesta ori pentru alte motive care vizeaza raportul
de indrumare dintre conducatorul de doctorat si studentul-doctorand. In acest caz, CSD
desemneaza un alt conducator de doctorat, precum si in cazul in care se constata
indisponibilitatea conducatorului de doctorat pe perioada prevazuta in Regulamentul
scolii doctorale. La desemnarea unui nou conducator de doctorat, CSD va avea in
vedere prioritar necesitatea ca studentul-doctorand sa poata finaliza programul de
doctorat.
(8) Pentru desfasurarea doctoratului, studentul-doctorand este sprijinit de o
comisie de indrumare, alcatuita din alti 3 membri care pot face parte din echipa de
cercetare a conducatorului de doctorat, din alte persoane afiliate scolii doctorale sau din
cadre didactice si de cercetare neafiliate acesteia. Componenta comisiei de indrumare
este stabilita de conducatorul de doctorat in urma consultarii cu studentul-doctorand.
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(9) Activitatea conducatorilor de doctorat, a membrilor comisiei de indrumare si a
membrilor comisiei de doctorat se normeaza si se remunereaza in cadrul IOSUD, in
conformitate cu legislatia in vigoare.
(10) Evaluarea scolilor doctorale si a conducatorilor de doctorat in cadrul
IOSUD se face potrivit art.44 alin.(2)-(6), art. 45-50 din Codul Studiilor universitare de
Doctorat.
CAPITOLUL IV
SELECTIA SI ADMITEREA IN PROGRAMELE UNIVERSITARE DE STUDII DE
DOCTORAT. STRUCTURA, DURATA SI FINANTAREA PROGRAMELOR
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 7.
(1) Procedura de admitere la studii universitare de doctorat in IOSUD ( USAMVB) este procesul de selectie a candidatilor pentru fiecare pozitie vacanta de studentdoctorand, pe care conducatorii de doctorat din cadrul scolilor doctorale decid sa le
propuna spre ocupare.
(2) Selectia candidatilor la doctorat pentru o pozitie vacanta este realizata de
catre conducatorul de doctorat care supervizeaza pozitia respectiva. Continutul si forma
concursului de admitere sunt stabilite de catre conducatorul de doctorat prin consultare
cu CSD.
(3) In urma propunerii conducatorului de doctorat, un student-doctorand poate fi
inmatriculat numai in urma obtinerii avizului favorabil al CSD.
(4) Au dreptul sa participle la procedura de admitere la studii universitare de
doctorat numai absolventii cu diploma de master sau echivalenta acesteia, din tara si
din strainatate, conform art.153 alin (2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011.
(5) Scolile doctorale din cadrul IOSUD asigura transparenta procedurilor de
selectie si admitere la doctorat, a criteriilor de evaluare si a standardelor solicitate
candidatilor, acolo unde este cazul, precum si garantarea accesului la aceste informatii,
inclusiv prin publicarea pe internet.
(6) Dupa finalizarea procedurii de admitere si semnarea contractului de studii
universitare de doctorat, persoana admisa are calitatea de student-doctorand pe
perioada desfasurarii programului de doctorat.
(7) Studentii-doctoranzi sunt incadrati de catre IOSUD ca asistenti de cercetare
sau ca asistenti universitari, pe perioada determinata, conform prevederilor legale.
Studentul-doctorand poate desfasura activitati didactice, potrivit contractului de studii
de doctorat, in limita a 4-6 ore conventionale didactice pe saptamana. Activitatile
didactice care depasesc acest nivel vor fi remunerate in conformitate cu legislatia in
vigoare.
(8) Statele de functii se intocmesc la nivelul scolilor doctorale si cuprind cadrele
didactice, cercetatorii si doctoranzii care activeaza in cadrul scolii doctorale. Scoala
doctorala poate angaja personal didactic auxiliar, de cercetare si personal nedidactic.
Statele de functii ale scolii doctorale pot contine si posturi vacante, astfel incat
studentii-doctoranzi care predau mai multe ore decat cele inscrise in contractul de studii
doctorale sa fie platiti in regim de plata cu ora.
(9) Pe toata durata activitatii, studentul-doctorand beneficiaza de recunoasterea
vechimii in munca si specialitate si de asistenta medicala gratuita, fara plata
contributiilor la asigurarile sociale de stat, la asigurarile pentru somaj, la asigurarle
sociale de sanatate si pentru accidente de munca si boli profesionale.
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(10) Perioada desfasurarii studiilor de doctorat este asimilata, conform
legislatiei in domeniul pensiilor, pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu exceptia
cazului in care studentul- doctorand realizeaza venituri pentru care plateste, in aceasta
perioada, contributii la asigurarile sociale.
Art. 8.
(1) In cadrul IOSUD (USAMV-B) programele de doctorat stiintific ce au ca
finalitate producerea de cunoastere stiintifica originala, relevanta international, pe baza
unor metode stiintifice, se desfasoara numai in cadrul scolilor doctorale sub
coordonarea unui conducator de doctorat si cuprind:
- un program de pregatire bazat pe studii universitare avansate, in cadrul scolilor
doctorale;
- un program individual de cercetare stiintifica;
(2) Durata studiilor universitare de doctorat au durata de 3 ani la domeniile de
doctorat Agronomie, Horticultura, Zootehnie, Biotehnologii si de 4 ani la domeniul
Medicina Veterinara.
(3) Din motive temeinice, in conditiile stabilite de Regulamentele scolilor
doctorale, durata programului de doctorat poate fi prelungita cu 1-2 ani, cu aprobarea
senatului universitar la propunerea conducatorului de doctorat si in limita fondurilor
disponibile.
(4) Din motive temeinice, in conditiile stabilite de Regulamentele scolilor
doctorale, durata programului de doctorat poate fi intrerupta. In acest caz durata
studiilor de doctorat se prelungeste cu perioadele cumulate ale intreruperilor aprobate.
(5) Prevederile alin. (3) si (4) se stabilesc prin acte aditionale la contractul de
studii universitare de doctorat.
(6) In cazul in care studentul-doctorand nu reuseste sa finalizeze teza in
termenul stabilit in contractual de studii universitare de doctorat si eventualelor acte
aditionale la acestuia, studentul-doctorand mai are la dispozitie o perioada de gratie de
maximum 2 ani pentru a finaliza si sustine teza, depasirea acestui termen conducand in
mod automat la exmatricularea sa. In perioada de gratie studentul-doctorand nu poate
beneficia de bursa de doctorat acordata din granturile doctorale prevazute de lege.
(7) Dupa sustinerea tezei de doctorat, IOSUD (USAMV-B) elibereaza o adeverinta
care atesta perioada in care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de
doctorat, indiferent daca acestea au fost promovate sau nu.
(8) Forma de desfasurare a studiilor universitare de doctorat in cadrul IOSUD
(USAMV-B) este cu frecventa, potrivit art 140 alin. (4) din Legea educatiei nationale
nr.1/2011.
(9) Studentul-doctorand trebuie sa aloce un timp semnificativ programului
doctoral, care necesita prezenta efectiva a acestuia conform art.43 alin (2) din Codul
Studiilor Universitare de Doctorat.
(10) Regulamentele scolilor doctorale din cadrul IOSUD prevad obligatiile
referitoare la frecventa, potrivit metodologiei elaborate de catre MECTS. Prezenta
efectiva necesara a studentului-doctorand este decisa de catre conducatorul de doctorat
in functie de specificul programului doctoral si cu respectarea prevederilor
Regulamentului scolii doctorale din care face parte. Obligatiile referitoare la frecventa
constituie un criteriu de evaluare a calitatii scolilor doctorale, inclusiv in vederea
finantarii.
Art. 9.
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(1) Finantarea studiilor universitare de doctorat se face potrivit prevederilor
art.160 din Legea educatiei nationale nr1/2011.
(2) MECTS stabileste, la interval de 3 ani , lista domeniilor de studii doctorale
pentru care se asigura finantarea din fonduri publice. Scolile doctorale din cadrul IOSUD
pot finanta programe de studii universitare de doctorat si din proiecte de cercetaredezvoltare finantate din alte surse, publice sau private.
(3) In vederea participarii la competitia nationala de granturi doctorale intre
conducatorii de doctorat membri ai unor scolil doctorale, conducatorii de doctorat din
cadrul scolilor doctorale din IOSUD vor trimite propuneri de proiecte care vor contine cel
putin tipurile de informatii prevazute la art. 52 alin. (1) din Codul Studiilor Universitare
de Doctorat.
(4) In vederea participarii la competitia nationala de granturi doctorale intre
scolile doctorale, scolile doctorale din cadrul IOSUD vor trimite propuneri de proiecte
care vor contine obligatoriu si informatiile prevazute la art, 52 alin ( 1) din Codul
Studiilor Universitare de Doctorat pentru fiecare conducator de doctorat al scolii
doctorale pentru care se va finanta in eventualitatea castigarii grantului. Evaluarea
aplicatiilor pentru granturile doctorale depuse de catre conducatorii de doctorat sau
scolile doctorale din cadrul IOSUD se face conform prevederilor legale in vigoare.
(5) Plata si drepturile studentilor-doctoranzi se realizeaza conform art 164 din
Legea educatiei nationale nr 1/ 2011, fara a exclude alte forme de remunerare
prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
(6) Persoanele care dispun de resurse financiare corespunzatoare, fie din surse
proprii, fie din burse acordate de personae fizice sau juridice, pot fi admise la solicitarea
lor, ca student-doctoranzi in regim cu taxa, in conditiile HG de aprobare a Codului de
Studii Universitare de Doctorat.
(7) IOSUD sau conducatorii de doctorat nu pot utiliza fondurile granturilor
doctorale decat pentru activitatile aferente derularii programului de studii doctorale
pentru pozitiile de student-doctoranzi pentru care au fost alocate fondurile. Coducatorul
de doctorat are obligatia de a prezenta studentului-doctorand, odata la 6 luni, modul in
care au fost utilizate fondurile grantului doctoral.
(8) In IOSUD este interzisa utilizarea fondurilor sau ale unor parti ale acestora,
alocate prin granturi doctorale, unei pozitii de student-doctorand, pentru sustinerea
activitatilor unui student-doctorand de pe alta pozitie.
CAPITOLUL V
CONTINUTUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE
DOCTORAT
Art. 10.
(1) In IOSUD ( USAMV-B) programele de studii universitare de doctorat asigura
formarea de competente profesonale in domeniile de doctorat precum si a unor
competente transversale potrivit art. 58 alin. (1) si (2) din Codul Studiilor Universitare
de Doctorat.
(2) In cadrul IOSUD (USAMV-B) scolile doctorale pun la dispozitia studentilor –
doctoranzi programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate si programul de
cercetare stiintifica.
(3) Programul de pregatire bazat pe studii universitare avansate este alcatuit din
activitati desfasurate in formatiuni institutionalizate de studiu, prin cursuri, seminarii,
laboratoare si alte asemenea activitati.
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(4) Oportunitatea, structura si continutul programelor de pregatire universitara
avansata sunt la latitudinea scolilor doctorale din USAMV-B , potrivit Regulamentelor
Scolilor doctorale.
(5) Scolile doctorale din USAMV-B asigura accesul liber si neingradit la programul
de pregatire universitara avansata tuturor studentilor-doctoranzi din cadrul scolilor
respective sau din cadrul altor scoli doctorale.
(6) Durata programului de pregatire bazat pe studii universitare avansate nu
poate depasi 3 luni , cu exceptia domeniului de doctorat”Medicina veterinara”
(7) Eventualele evaluari aferente cursurilor, seminariilor sau laboratoarelor din
cadrul acestui program au rol exclusiv informativ, nu sunt obligatorii pentru studentiidoctoranzi si nu pot conditiona finantarea studentilor-doctoranzi sau parcursul acestora
in cadrul programului de studii. Evaluarea in vederea acordarii titlului de doctor se face
pe baza tezei de doctorat si a sustinerii publice a acesteia.
(8) Parcurgerea programelor de pregatire bazate pe studii universitare avansate
poate duce la acordarea unui numar de credite transferabile, stabilit de scolile
doctorale. In cazul programului de studii universitare de doctorat din domeniul medicina
veterinara studiile avansate din cadrul scolii doctorale totalizeaza 60 credite.
(9) In IOSUD programele de pregatire bazate pe studii universitare avansate nu
afecteaza in mod negativ timpul disponibil al studentilor-doctoranzi pentru programul
individual de cercetare stiintifica si este relevant pentru subiectul de cercetare al tezelor
de doctorat.
(10) Creditele obtinute intr-un program de master de cercetare sau
parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat si/sau a unor stagii de cercetare
stiintifica desfasurate in tara sau in strainatate, in universitati sau in unitati de
cercetare-dezvoltare de prestigiu pot fi recunoscute ca echivalente cu cele dintr-un
program de pregatire bazat pe studii universitare avansate. Echivalarea este propusa de
catre conducatorul de doctorat si se aproba de catre CSD.
(11) Participarea unui anumit student-doctorand la programul de pregatire
bazat pe studii universitare avansate si alegerea elementelor de studiu din cadrul
acestui program care trebuie urmate de catre studentul-doctorand sunt stabilite exclusiv
si independent de catre conducatorul de doctorat al acestuia. Ingradirea acestei optiuni
a conducatorului este interzisa.
(12) Studentul-doctorand poate opta in mod independent pentru parcurgerea
cursurilor din cadrul studiilor universitare avansate puse la dispozitiae de scoala
doctorala proprie sau de catre alte scoli doctorale. Ingradirea acestei optuni proprii este
interzisa.
(13) IOSUD, prin scolile doctorale, faciliteaza si garanteaza flexibilitatea
curriculara a programelor de studii universitare de doctorat.
(14) Programele de pregatire bazate pe studii universitare avansate din cadrul
scolilor doctorale din IOSUD (USAMV-B) sunt instrumente pentru imbogatirea
cunostintelor studentilor-doctoranzi si servesc acestora pentru derularea in bune conditii
a programului de cercetare stiintifica pentru dobandirea de competente avansate
specifice ciclului de studii universitare de doctorat.
Art. 11.
(1) Programele de cercetare stiintifica din cadrul scolilor doctorale din IOSUD
presupun participarea studentilor-doctoranzi intr-unul sau mai multe proiecte stiintifice
stabilite de catre conducatorul de doctorat.
(2) Conducatorii de doctorat din cadrul IOSUD sunt direct responsabili asupra
structurii, continutului, desfasurarii si organizarii programului de cercetare stiintifica al
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studentilor-doctoranzi, pentru parcursul stiintific al acestora, avand obligatia sa ia toate
masurile necesare pentru a le asigura acestora cunostintele si informatiile care sa
maximizeze sansele finalizarii programelor de doctorat.
(3) IOSUD, scolile doctorale si conducatorii de doctorat au obligatia specifica de
a asigura resursele necesare desfasurarii proiectelor de cercetare in care sunt implicati
studentii-doctoranzi.
(4) La solicitarea sa , studentul-doctorand sustine cel putin o data la 12 luni o
prezentare a progresului programului sau de cercetare stiintifica in fata comisiei de
indrumare si a conducatorului de doctorat care au rolul de a ghida, a corecta si a
sustine parcursul stiintifc al studentultui-doctorand.
CAPITOLUL VI
TEZA DE DOCTORAT SI FINALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE
DOCTORAT
Art. 12.
(1) Teza de doctorat se elaboreaza conform cerintelor stabilite prin
Regulamentele scolilor doctorale din cadrul IOSUD. Studentii- doctoranzi au obligatia sa
respecte formatul-tip al tezei de doctorat stabilit de scoala doctorala.
(2) Studentul-doctorand, prin consultare cu conducatorul de doctorat, stabileste
continutul tezei de doctorat si va respecta structura-cadru si limitarile impuse de
regulamentul scolii doctorale. Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere
a studentului-doctorand pana in momentul finalizarii acesteia in vederea sustinerii
publice.
(3) Teza de doctorat este o lucrare originala, mentionarea sursei pentru orice
material preluat fiind obligatorie. Studentul-doctorand este autorul tezei si isi asuma
corectitudinea datelor si informatiilor prezentate in teza, a opiniilor si demonstratiilor
exprimate in teza.
(4) Conducatorul de doctorat raspunde impreuna cu autorul tezei de respectarea
standardelor de calitate sau de etica profesionala, inclusiv de asigurarea originalitatii
continutului, in confomitate cu prevederile art.170 din Legea educatiei nationale
nr.1/2011.
(5) Tezele de doctorat impreuna cu anexele acestora sunt documente publice si
se redacteaza si in format digital si se publica pe un site administrat de MECTS, cu
respectarea legislatiei in vigoare in domeniul drepturilor de autor.Valorificarea dreptului
de autor si/sau a drepturilor de proprietate industriala asupra produsului original realizat
in cadrul programului de studii doctorale se realizeaza potrivit legislatiei in vigoare.
Protectia drepurilor de proprietate intelectuala asupra tezei de doctorat se asigura
conform legii.
Art. 13.
(1) Finalizarea studiilor universitare de doctorat se realizează prin susţinerea
publică a tezei de doctorat in fata comisiei de doctorat. Sustinerea publica poate avea
loc numai dupa ce conducatorul de doctorat si comisia de indrumare si-au dat acordul.
(2) Comisia de doctorat este propusa de catre conducatorul de doctorat,
aprobata de CSD si este alcatuirta din cel putin 5 membri: presedintele, ca reprezentant
al IOSUD, conducatorul de doctorat si cel putin 3 referenti oficiali din tara sau din
strainatate, specialisti din domeniul in care a fost elaborata teza si din care cel putin 2
isi desfasoara activitatea in afara IOSUD. Membrii comisiei de doctorat au titlul de
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doctor si au cel putin functia didactica de conferentiar sau de cercetator stiintific gradul
II ori au calitatea de conducator de doctorat in tara sau in strainatate.
(3) Teza de doctorat poate fi sustinuta numai dupa evaluarea sa de catre toti
membrii comisiei de doctorat si in prezenta a cel putin 4 dintre acestia. Participarea
presedintelui comisiei si a conducatorului de doctorat este obligatorie.
(4) Sustinerea publica a tezei de doctorat include obligatoriu o sesiune de
intrebari din parte membrilor comosiei de doctorat si a publicului, potrivit art 168 alin.
(3) din Legea educatiei nationale nr.1/2011.
(5) Oferirea de cadouri sau altor asemenea foloase necuvenite membrilor
comisiei de doctorat de catre studentul-doctorand sau solicitarea acestuia de a contribui
la decontarea unor cheltuieli aferente deplasarii membrilor comisiei de doctorat sau
organizarii sustinerii publice a tezei de doctorat este interzisa.
Art. 14.
(1) (1)Pe baza sustinerii publice a tezei si a rapoartelor referentilor oficiali,
comisia de doctorat evalueaza si delibereaza asupra calificativului ce urmeaza sa fie
atribuit tezei.Calificativele ce se pot atribui sunt: “Ëxcelent”, “Foarte bine”, Bine”,
“Satisfacator’si “Nesatisfacator”.
(2) In cazul in care un membru al comisiei de doctorat identifica in cadrul
evaluarii tezei, atat anterior sustinerii publice cat si in cadrul acesteia, situatiile
prevazute la art.68 alin (2) din Codul Studiilor Universitare de Doctorat este obligat sa ia
masurile conform art 68. alin (2) lit.a) si b).
(3) In cazul in care calificativul acordat tezei de doctorat este “Ëxcelent”, “Foarte
bine”, Bine”sau “Satisfacator”comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor si
inainteaza propunerea CNATDCU, spre validare. In urma evaluarii dosarului CNTDCU
propune ministrului MECTS acordarea sau neacordarea titlului de doctor.
(4) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat
precizeaza elementele de continut care urmează să fie refăcute sau completate in teza
de doctorat si solicita o noua sustinere publica a tezei, care are loc in fata aceleiasi
co mi si i de d o cto rat, ca in cazul primei sustineri. In cazul in care si la a doua
sustinere publica se obtine calificativul „Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acorda şi
studentul-doctorand va fi exmatriculat.
(5) In cazul in care CNATDCU invalideaza argumentat teza de doctorat, IOSUD
primeste din partea MECTS o motivatie scrisa de invalidare, redactata in baza
observatiilor CNATDCU. Teza de doctorat invalidata poate fi retransmisa CNATDCU in
termen de un an de la data primei invalidari. Titlul de doctor nu va fi acordat, iar
studentul-doctorand va fi exmatriculat daca teza de doctorat se invalideaza si a doua
oara.
(6) Titlul de doctor se acordă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului, după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU. Ministrul
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului poate revoca, prin ordin, acordarea
titlului de doctor, daca s-au constatat nerespectarea standardelor de calitate sau
de etica profesionala, inclusiv in cazul constatarii plagiatului, pe baza unor rapoarte
intocmite de catre CNATDCU, de CNCS sau Consiliul National de Etica a Cercetarii
Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii.
(7) In urma finalizarii studiilor universitare de doctorat stiintific, IOSUD
confera diploma si titlul de doctor in stiinte, corespunzandu-i acronimul Dr. Pe
diploma de doctor se va scrie calificativul obtinut de studentul-doctorand si o
mentiune in limb latina potrivit art 79 alin(4) lit a),b) si c).
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CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII TRANZITORII SI FINALE
Art. 15.
USAMV-B in calitate de IOSUD la data intrarii in vigoare a Codului Studiilor
Universitare de Doctorat se organizeaza conform prevederilor cuprinse in Titlul V “
Dispozitii tranzitorii si finale” ale acestui Cod.
Art. 16.
Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMV-B
din
3.08.2011. La aceeași dată se abrogă Regulamentul privind organizarea și
desfășurarea studiilor universitare de doctorat din 15.09.2005.

R E C T O R,
Prof. univ dr. Stefan DIACONESCU
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