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Anexa 2 la Hotărârea Senatului nr. 143 din 17 decembrie 2018 

 Președintele Senatului UDJG, 

     Prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu 

 

 

 

Regulamentul Școlilor Doctorale din IOSUD - UDJG 
 

Capitolul I: Dispoziții generale 

Art. 1. Prezentul Regulament are la bază: 

a)  Legea educației naționale 1/2011; 

b) Codul studiilor universitare de doctorat aprobat prin HG nr. 681/2011; 

c) Hotărârea nr. 134/2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de 

doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011; 

d) Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 

e)  Legea nr. 49/14 martie 2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind 

organizarea studiilor universitare; 

f) OMENCȘ 3482/24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 

Universitare și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare 

a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; 

g) Regulamentul Universității „Dunărea de Jos” din Galați de organizare și desfășurare a 

studiilor universitare de doctorat nr. 12/10.4.2014, adoptat de către Senatul Universității 

„Dunărea de Jos” din Galați prin hotărârea 12/10.4.2014; 

h) Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea 

titlului de doctor; 

i) Toate problemele care nu sunt reglementate expres prin Lege, Cod, Regulamentul UDJG sau 

prezentul Regulament sunt de competența școlii doctorale și vor fi soluționate de consiliul 

școlii doctorale în conformitate și în spiritul prezentului regulament.  

 

 

Capitolul 2: Studiile universitare de doctorat 

Art. 2.  

1. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează, prin școlile doctorale, studii universitare 

de doctorat, reprezentând cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare în sistem Bologna, a căror 

finalitate constă în dezvoltarea resursei umane pentru cercetare, dezvoltare și inovare.  

2. Școlile Doctorale din IOSUD-UDJG organizează, prin intermendiul facultăților componente ale 

UDJG, studii universitare de doctorat științific.  

3. Studiile universitare de doctorat sunt organizate de IOSUD-UDJG. Ele se realizează numai în 

cadrul programelor de studii universitare de doctorat oferite de școlile doctorale, autorizate 

provizoriu sau acreditate, ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați. În cadrul IOSUD - UDJG se 

organizează studii doctorale în următoarele școli doctorale și domenii de doctorat: 

 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE (SDSSU). 

CNATDCU, Comisia 27 - Științe economice și administrarea afacerilor, Domenii: Management și 
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Economie. 

CNATDCU, Comisia 28 - Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport, Domeniu Știința 

sportului și educației fizice. 

CNATDCU, Comisia 29 – Filologie  
CNATDCU, Comisia 31 - Istorie și studii culturale, Domeniu Istorie. 

 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE INGINERIE MECANICĂ ȘI INDUSTRIALĂ (IMI). 
CNATDCU, Comisia 16 - Inginerie industrială și management, Domeniu Inginerie  industrială. 

CNATDCU, Comisia 17 - Inginerie mecanică, mecatronică și robotică, Domeniu  Inginerie 

mecanică.  

 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINŢE FUNDAMENTALE ȘI INGINEREȘTI (SFI). 

CNATDCU, Comisia 4 - Chimie. 

CNATDCU, Comisia 7 - Ingineria materialelor. 

CNATDCU, Comisia 9 - Inginerie electrică. 

CNATDCU, Comisia 14 - Ingineria resurselor vegetale şi animale, Domenii:  Ingineria produselor 

alimentare, Biotehnologii și Inginerie și management în agricultură  și dezvoltare rurală. 

CNATDCU, Comisia 15 - Calculatoare, Tehnologia informaţiei şi Ingineria sistemelor, Domenii: 

Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor. 

CNATDCU, Comisia 20 - Medicină. 

 

4. În vederea acordării titlului de doctor pe fiecare domeniu de studii doctorale este necesară 

îndeplinirea standardelor minimale in vigoare. 

5. Admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat se realizează anual, prin concurs de 

admitere, iar înmatricularea studenților-doctoranzi se face începând cu prima zi a anului universitar.  

6. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai 

absolvenți ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă. Diploma de absolvire sau 

de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării 

celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în 

specialitate. 

7. Cu ocazia înscrierii la un concurs de admitere, candidatul la studiile universitare de doctorat își 

alege un conducător de doctorat, dintre acei conducători de doctorat ai școlilor doctorale din  

IOSUD - UDJG care oferă locuri la doctorat, și concurează pentru ocuparea unui loc al 

conducătorului respectiv. În cazul reușitei, acel conducător de doctorat va coordona studiile 

universitare de doctorat ale candidatului respectiv în cadrul școlii doctorale. 

8. Doctoratul se desfășoară pe baza unui contract de studii universitare de doctorat încheiat, prin 

IOSUD-UDJG, între studentul-doctorand, conducătorul său de doctorat și Universitatea „Dunărea 

de Jos” din Galați, în care se stabilesc drepturile și obligațiile ce revin părților.  

9. Studentul-doctorand are statutul prevăzut de Lege, Cod, Cartă, Regulamentul școlii doctorale și 

celelalte norme adoptate de universitate, facultate și școala doctorală.  

10. Pentru activitatea de pregătire doctorală, studentul-doctorand se află sub autoritatea 

conducătorului de doctorat (a ambilor conducători de doctorat, în cazul cotutelei), ajutat de comisia 

de îndrumare, precum și a consiliului și directorului școlii doctorale. 

11. Îndrumarea studentului-doctorand de către conducătorul de doctorat se realizează pe toată 

perioada programului de doctorat, a cărui durată este de 3 ani ,  respectiv 4 ani pentru domeniul 

Medicină,  și  poate include una sau mai multe perioade de întrerupere, care, cumulate nu pot depăși 

2 ani (4 semestre universitare). 

12. Studiile universitare de doctorat au, de regulă, o durată de 3 ani,  respectiv 4 ani pentru domeniul 

Medicină. În situaţii speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau 

experimentare, durata poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea 

conducătorului de doctorat. Susţinerea tezei de doctorat se poate face în termen de maximum 4 ani de 

la terminarea studiilor universitare de doctorat, cu acordul senatului universitar şi al conducătorului de 
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doctorat. Pentru fiecare perioadă de întrerupere şi pentru perioada de prelungire, acordată în baza 

prezentului Regulament, se încheie câte un act adițional la contractul de stud ii universitare de 

doctorat. 

13. Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de 

studii universitare de doctorat și eventualelor acte adiționale la acesta,  mai are la dispoziție o perioadă 

de grație de maximum 2 ani pentru a finaliza și susține public teza, depășirea acestui termen 

conducând în mod automat la exmatricularea sa. 

14. În perioada de grație prevăzută la pct. 12, studentul-doctorand nu poate beneficia de bursă de 

doctorat acordată prin granturile doctorale. 

15. Pe parcursul studiilor sale de doctorat, studentul-doctorand mai este sprijinit și de o comisie de 

îndrumare formată din alte 3 cadre didactice, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, 

care dețin cel puțin funcția de lector universitar. Componența comisiei de îndrumare este stabilită 

de conducătorul de doctorat, în urma consultării cu studentul-doctorand, în termen de cel mult 30 de 

zile de la data înmatriculării acestuia. 

 

Art. 3. Studiile universitare de doctorat ale unui student-doctorand se desfășoară pe o perioadă de 3 

ani universitari, respectiv 4 ani pentru domeniul Medicină (fiecare alcătuit din câte 2 semestre 

universitare), și  cuprind: 

1. Programul de studii universitare avansate. Acesta echivalează cu acumularea unui număr de 

30 de credite. Programul se desfășoară pe durata semestrelor I și II ale primului an de studii 

doctorale. Programul va include discipline obligatorii și discipline opționale. Alegerea cursuri lor 

opționale se face de către doctorand, cu consultarea conducătorului său de doctorat, și devin 

obligatorii prin alegere. 

2. Programul de cercetare științifică. Acesta este organizat în domeniul de cercetare în care s-a 

consacrat conducătorul de doctorat. El se planifică pentru întreaga perioadă a studi ilor universitare 

de doctorat. 

3. Studentul-doctorand va activa, pe tot parcursul studiilor doctorale, într-unul din colectivele de 

cercetare, recomandat de conducătorul de doctorat. Studenţii-doctoranzi pot utiliza infrastructura de 

cercetare a centrelor sau a grupurilor de cercetare, la propunerea conducătorului ştiinţific şi cu 

aprobarea directorului de centru/grup de cercetare. 

 

Art. 4.  

1. Studiile universitare de doctorat se încheie cu susținerea publică a unei lucrări originale, numită 

teză de doctorat, care este rezultatul activității de cercetare desfășurate de studentul doctorand , pe 

parcursul studiilor universitare de doctorat. Pe baza tezei de doctorat și a susținerii publice a 

acesteia, se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor.  

2. Pentru a fi acceptată în vederea susținerii publice, o teză trebuie să conțină , în cea mai mare parte 

a ei, rezultate originale. Rezultatele preluate din literatura de specialitate sunt destinate punerii în 

context a rezultatelor originale, precum și vizualizării gradului de generalizare a acestora. Autorul 

unei teze de doctorat va menționa sursele folosite, va sublinia care sunt contribuțiile proprii și 

modul în care acestea se raportează la literatura în domeniu.  

3. Pentru a fi admisă în vederea susținerii publice, o teză de doctorat va trebui să se țină cont de 

reglementările în vigoare privind standardele naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor.  

Școlile doctorale desfășoară și finalizează studii la ciclul III de studii universitare, respectiv studiile 

universitare de doctorat, pentru următoarele domenii de doctorat: 

CNATDCU, Comisia 27 - Științe economice și administrarea afacerilor, Domenii: Management și 

Economie. 

CNATDCU, Comisia 28 - Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport, Domeniu: Știința 

sportului și educației fizice. 

CNATDCU, Comisia 29 – Filologie. 

CNATDCU, Comisia 31 - Istorie și studii culturale, Domeniu: Istorie. 

CNATDCU, Comisia 16 - Inginerie industrială și management, Domeniu Inginerie industrială.  
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CNATDCU, Comisia 17 - Inginerie mecanică, mecatronică și robotică, Domeniu: Inginerie 

mecanică. 

CNATDCU, Comisia 4 - Chimie. 

CNATDCU, Comisia 7 - Ingineria materialelor. 

CNATDCU, Comisia 9 - Inginerie electrică. 

CNATDCU, Comisia 14 - Ingineria resurselor vegetale şi animale, subdomenii:  Ingineria produselor 

alimentare, Biotehnologii și Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală. 

CNATDCU, Comisia 15 - Calculatoare, Tehnologia informaţiei şi Ingineria sistemelor,  subdomenii: 

Calculatoare și tehnologia informației și Ingineria sistemelor. 

CNATDCU, Comisia 20 - Medicină. 

 

4. Conducătorii de doctorat răspund împreună cu autorii tezelor de doctorat de respectarea 

standardelor de calitate și de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului. Se 

va respecta procedura antiplagiat din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, legată de 

originalitatea conținutului tezelor de doctorat, conform Codului de etică și deontologie profesională 

al UDJG, Cod C-REC-01/Ed.1-Rev.1, și  Procedurii Generale: Utilizarea Sistemului Antiplagiat. 

5. În vederea declanșării susținerii publice a tezei de doctorat, se vor respecta reglementările 

prevăzute în Secţiunea C. Teza de doctorat şi finalizarea studiilor universitare de doctorat, a 

Regulamentului Universității „Dunărea de Jos” din Galați de organizare și desfășurare a studiilor 

universitare de doctorat nr. 12/10.4.2014, precum și prevederile Hotărârii nr. 134/2016 pentru 

modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 

681/2011, respectiv, Procedura de organizare și desfășurare a ședinței publice de susținere a tezei 

de doctorat, aprobată de CSUD în data de 09.05.2016. 

6. Comisia de susținere publică a tezei de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat 

(conducătorii de doctorat, în cazul tezelor în cotutelă), aprobată de  Consiliul pentru studiile 

universitare de doctorat (din care face parte conducătorul de doctorat principal, în cazul tezelor în 

cotutelă) și numită prin decizie a rectorului universității. Comisia este alcătuită din președinte, ca 

reprezentant al IOSUD – UDJG, propus din rândul conducătorilor de doctorat membri ai școlilor  

doctorale și CSUD, din conducătorul tezei (conducătorii tezei, în caz de cotutelă) și cel puțin 3 

referenți oficiali, din țară sau din străinătate, specialiști în domeniul în care a fost elaborată teza de 

doctorat, și din care cel puțin doi își desfășoară activitatea în afara UDJG.  

7. Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor sau la emiterea dispoziției 

de exmatriculare. 

8. Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educației naționale, după validarea tezei de 

doctorat de către CNATDCU. În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat 

/solicită completarea dosarului, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați va primi de la MEN un 

ordin de neacordare a titlului de doctor care conține decizia de invalidare/ adresa  oficială de 

completare a dosarului, însoțită de raportul sintetic de evaluare redactat în baza observațiilor 

CNATDCU. Această decizie de invalidare/completare a dosarului va fi adusă la cunoștința 

autorului tezei de doctorat și a conducătorului/conducătorilor de doctorat al/ai acestuia de către 

secretariatul IOSUD-UDJG. 

9. Ordinul de neacordare a titlului de doctor, precum și decizia de invalidare a tezei/ de completare 

a dosarului, pot fi contestate în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestora către 

IOSUD. Contestația se înregistrează oficial la Ministerul Educației Naționale și va fi transmisă la 

UEFISCDI pentru derularea procedurii privind contestațiile.  

10. Teza de doctorat care a primit decizie de invalidare/completare a dosarului poate fi retransmisă 

la CNATDCU, prin IOSUD-UDJG, în termen de un an de la data primei invalidări/solicitări de 

completare. Dacă teza de doctorat se invalidează și a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar 

studentul-doctorand va fi exmatriculat. 

 

Art. 5.  

1. Doctoratul se poate întrerupe în următoarele situații: din motive medicale, în vederea efectuării 
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concediului pentru sarcină și lăuzie sau a concediului pentru creșterea și îngrijirea copilului, 

respectiv pentru alte motive temeinice, în condiţiile stabilite prin regulamentul şcolii doctorale.  

2. Orice întrerupere a doctoratului trebuie să înceapă în prima zi a unui semestru universitar și să se 

încheie în ultima zi a unui semestru universitar, astfel asigurându-se ca perioada respectivă de 

întrerupere să cuprindă un număr întreg de semestre universitare.  

3. Durata cumulată a perioadelor de întrerupere acordate unui student-doctorand este de cel mult 4 

semestre universitare. 

4. Întreruperile se aprobă de către senatul universității, la cererea studentului-doctorand, cu avizul 

conducătorului de doctorat și al directorului școlii doctorale. .  

 

Art. 6.  

1. Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze sau să susțină public teza de doctorat în 

termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat și eventualelor acte 

adiționale la acesta, el mai are la dispoziție: o perioadă de maximum 4 ani de la terminarea studiilor 

universitare de doctorat pentru a susține teza de doctorat, cu acordul conducătorului de doctorat și 

al senatului universitar, depășirea acestui termen conducând la imposibilitatea finalizării studiilor 

de doctorat și, implicit, la exmatricularea acestuia. 

2. Statutul de student-doctorand aflat în perioada menționată la alin. (1) se acordă începând cu 

momentul ieșirii studentului-doctorand de sub incidența contractului său de studii și a eventualelor 

acte adiționale la acesta, ce acoperă perioadele de întrerupere. 

3. Studenţii-doctoranzi care sunt membri ai consiliului şcolii doctorale şi îşi finalizează studiile 

universitare de doctorat în timpul mandatului consiliului pierd calitatea de membru al consiliului la 

data susţinerii publice a tezei de doctorat.  

 

Art. 7.  

1. Programele de studii universitare de doctorat se organizează la forma de învățământ  cu frecvență, 

precum și la forma de învățământ cu frecvență redusă. 

2. Studiile universitare de doctorat se pot organiza și în cotutelă, caz în care studentul doctorand de 

la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își desfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă 

a doi conducători de doctorat. Alegerea celui de-al doilea conducător se face după înmatricularea 

studentului doctorand la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cu acordul primului conducător 

de doctorat. 

 

Art. 8.  

1. Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanțare de la bugetul de stat , în 

regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. MEN stabilește lista domeniilor de studii 

universitare de doctorat pentru care se asigură finanțarea din fonduri publice.  

2. O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de studii 

universitare de doctorat. 

3. MEN acordă anual, prin hotărâre a Guvernului, un număr de granturi doctorale multianuale, pe o 

perioadă de minimum 4 ani, pentru studiile universitare de doctorat. Grantul doctoral include 

cuantumul bursei individuale și costurile pentru programul de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate și pentru programul individual de cercetare științifică.  

4. Persoanele care posedă calificările necesare și care dispun de resursele financiare 

corespunzătoare pot fi admise, la solicitarea lor și în urma promovării concursului de admitere la 

doctorat, ca studenți-doctoranzi în regim cu taxă, în condițiile prevăzute de Codul studiilor 

universitare de doctorat. Taxele se fac publice până la data anunțării concursului de admi tere la 

doctorat pentru acel an universitar.  

 

Capitolul 3: Asigurarea calităţii studiilor universitare de doctorat 

Art. 9.  

1. Titularii cursurilor care se predau în cadrul școlilor doctorale sunt conducători de doctorat sau 
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profesori universitari cu o activitate didactică, ştiinţifică sau artistică relevantă, apreciaţi pe plan 

naţional sau internaţional. 

2. Activităţile de seminar şi lucrările aplicative/de cercetare pot fi prestate de conducători de doctorat, 

dar şi de cadre didactice universitare sau cercetători care nu sunt abilitaţi pentru a conduce studenţi-

doctoranzi, însă au cel puţin funcţia de lector universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II. 

 

Art. 10. Şcolile doctorale sunt evaluate în vederea autorizării provizorii sau acreditării. Evaluarea se 

face de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.) sau de 

către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate. Sistemul de criterii şi metodologia 

de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.  

 

Art. 11. Şcolile doctorale îşi asumă obligaţia de a oferi tuturor celor interesaţi informaţii privind 

programele de studii universitare de doctorat, asigurând publicarea pe Internet a datelor relevante, între 

care: 

a) Regulamentul şcolii doctorale. 

b) Informaţii privind modul de organizare şi desfăşurare a fiecărui program de studii universitare de 

doctorat.  

c) Informaţii privind rezultatele şi performanţele profesionale ale conducătorilor de doctorat titulari. 

d) Informaţii despre studenţii-doctoranzi. 

e) Informaţii privind posturile vacante pentru studenţi-doctoranzi. 

 

Art. 12.  

1. Școlile doctorale, prin cursurile pe care le oferă și cadrele didactice universitare sau de cercetare, au 

obligaţia de a informa studenţii-doctoranzi cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi 

de a verifica respectarea acesteia, inclusiv a prevederilor cu caracter deontologic. 

2. Şcolile doctorale iau măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la normele eticii 

ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform Codului de etică şi deontologie profesională al 

Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 

3. În cazul unor eventuale fraude academice, al unor încălcări ale eticii universitare sau al unor abateri 

de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand şi/sau 

conducătorul său de doctorat răspund în condiţiile legii. 

 

Art. 13 

1. Şcolile doctorale evaluează anual activitatea conducătorilor de doctorat titulari, pe baza unor 

proceduri elaborate de CSUD ce au ca temei autoevaluarea şi întocmirea fișelor de calcul a 

standardelor minimale CNATDCU specifice fiecarui domeniu de studii universitare de doctorat din 

cadrul școlii doctorale respective. 

2. Evaluarea activităţii studenţilor-doctoranzi se efectuează anual, pe baza hotărârii consiliului şcolii 

doctorale și a regulamentelor aprobate de consiliul şcolii doctorale. 


