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Art. 1. Prezenta procedură constituie cadrul de organizare şi desfăşurare a procesului de 

afiliere a conducătorilor de doctorat la şcolile doctorale în cadrul Instituţiei Organizatoare de 

Studii Universitare de Doctorat - Universitatea de Vest din Timișoara (denumită în 

continuare IOSUD-UVT). 

Art. 2. Această procedură este elaborată pe baza prevederilor următoarelor reglementări 

legale: Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, precum şi modificările ulterioare, Hotărârea 

nr. 134/2016 pentru modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 şi Ordinului Ministrului Educației 

Naționale și Cercetării Științifice nr. 5921/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind 

recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile 

organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de 

doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate. 

Art. 3. Prevederile acestei proceduri permit îndeplinirea următoarelor obiective: 

• dezvoltarea permanentă a şcolilor doctorale, prin întărirea resursei umane înalt 

calificate;  

• consolidarea domeniilor de studii universitare de doctorat existente în cadrul IOSUD-

UVT şi crearea bazei pentru constituirea unor noi domenii de studii doctorale; 

• creşterea calităţii şcolilor doctorale prin atragerea de coordonatori de doctorate din 

propria instituţiei, precum şi din alte instituţii de învăţământ superior şi cercetare din 

regiune, din ţară şi din străinătate; 

• facilitarea organizării de programe de studii doctorale interdisciplinare în acord cu 

principiile formulate de European University Association – Council for Doctoral 

Education. 

Art. 4. Pot solicita afilierea la o şcoală doctorală din cadrul IOSUD-UVT persoanele care 

îndeplinesc următoarele condiţii: 

1. au dobândit în România dreptul de a conduce doctorate: 

1. a. abilitare confirmată prin Ordin de Ministru, potrivit Legii Educaţiei Naţionale 

nr. 1/2011; 

1. b. obţinerea titlului de conducător de doctorat confirmat prin Ordin de Ministru 

potrivit legislaţiei de dinainte de intrarea în vigoare a Legii Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011. 
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2. au dobândit în străinătate dreptul de a conduce doctorate şi: 

2. a. au obţinut recunoaşterea acestui drept printr-un certificat al C.N.R.E.D.; 

2. b. solicită recunoaşterea automată a dreptului de a conduce doctorate în cadrul 

UVT potrivit Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice 

nr. 5921/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de 

către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de 

studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat 

obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate și 

Metodologiei privind recunoașterea automată, de către UVT, a calității de 

conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate 

din străinătate. 

Art. 5. Conducătorii de doctorate din cadrul IOSUD-UVT pot propune şcolilor doctorale 

invitarea unui conducător de doctorat extern, personalitate a vieții științifice naționale și 

internaționale, pentru a se afilia la școlile doctorale din UVT. Invitația trebuie vizată de 

directorul de școală doctorală, fiind însoțită de documentele de la art. 6. În cazul acceptului 

conducătorului de doctorat invitat, invitația este aprobată de CSUD și votată de Senatul UVT. 

Art. 6. În vederea afilierii la o şcoală doctorală din cadrul IOSUD-UVT conducătorii de 

doctorat trebuie să-şi depună următoarele documente: 

a. persoanele care au susţinut abilitarea în cadrul IOSUD-UVT: 

• cerere de afiliere la şcoala doctorală (Anexa 1); 

• copie Ordin de Ministru privind obţinerea abilitării/dreptul de a conduce 

doctorate. 

b. persoanele care au susţinut abilitarea în alte instituţii din România sau au obţinut în 

România dreptul de a conduce doctorate potrivit legislaţiei în vigoare înainte de Legea 

Educaţiei nr. 1/2011: 

• cerere de afiliere la şcoala doctorală (Anexa 1); 

• copie Ordin de Ministru privind obţinerea abilitării/dreptul de a conduce 

doctorate; 

• curriculum vitae în limba română şi engleză; 

• copie carte de identitate. 

c. persoanele care au beneficiat de recunoaşterea calităţii de conducător de 

doctorate obţinută în străinătate: 



 

Procedură-cadru  
de afiliere a conducătorilor de 
doctorat la şcolile doctorale în 

cadrul IOSUD-UVT 

Ediția I 
Pagina 4 din 8 
Nr. anexe 3 

 
• cerere de afiliere la şcoala doctorală (Anexa 1); 

• decizia UVT de recunoaşterea a calităţii de conducător de doctorat sau 

atestatul de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat de la 

C.N.R.E.D. 

Art. 7. Acceptarea afilierii la o şcoală doctorală din cadrul IOSUD-UVT presupune 

îndeplinirea unor criterii specifice în funcţie de domeniile de doctorat, stabilite de fiecare 

şcoală doctorală. Aceste criterii sunt anexă la prezenta procedură (Anexa 2). 

Art. 8. Dosarul cu documentele de afiliere se depune la sediul CSUD, Biroul de Studii 

Doctorale cu număr de înregistrare de la Registratura UVT. BSD verifică existenţa tuturor 

documentelor din dosar şi îl transmite directorului de şcoală doctorală din domeniul în care 

se solicită afilierea. Directorul de şcoală doctorală întruneşte Consiliul şcolii doctorale în 

vederea avizării/neavizării cererii şi completează un formular în acest sens (Anexa 3). 

Dosarul se transmite BSD. Directorul CSUD supervizează decizia Consiliului şcolii 

doctorale şi înaintează spre avizare Senatului UVT propunerea de afiliere. 

Art. 9. Ediţia de faţă a prezentei proceduri a fost aprobată în şedinţa Consiliului Studiilor 

Universitare de Doctorat din data de 26.03.2017, iar în Ședința Senatului a fost aprobată în 

data de 12.04.2017. 

 

 

 
 
LISTA ANEXELOR  
 
 
Anexa 1 Cerere de afiliere; 
 
Anexa 2 Criterii specifice în funcţie de domeniile de doctorat; 

Anexa 3 Referat al Şcolii doctorale. 
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ANEXA 1 

 

 

APROBAT,                                                                                                        APROBAT, 

Director Şcoală Doctorală,                                                                                 Director CSUD, 

 

 

Către Conducerea Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul IOSUD-UVT 

În atenţia Doamnei/Domnului Director CSUD  

 

 

Doamnă/Domnule  Director, 

 

Subsemnatul/a, ........................................................................., având funcţia de 
........................................., din cadrul .............................................................................., Vă 
rog să binevoiţi a lua în considerare afilierea mea la IOSUD-UVT, în calitate de conducător 
de doctorat în domeniul .............................. 

 Menţionez faptul că am obţinut certificatul de abilitare şi calitatea de conducător de 
doctorat în domeniul ........................, fapt confirmat prin Ordinul ministrului nr. ................, 
din data de ................, pe care îl depun ca document ataşat prezentei cereri. 

 

 

            
  

Data,           Semnătura, 
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ANEXA 2 

 

 

Domenii de doctorat: 

Arte: - îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conducere de 

doctorate, în vigoare la nivel național; 

- portofoliu. 

Chimie: îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conducere de 

doctorate, în vigoare la nivel național. 

Drept: îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conducere de 

doctorate, în vigoare la nivel național. 

FEAA (Contabilitate, Economie, Finanţe, Marketing, Management):  

- îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conducere de doctorate, în 

vigoare la nivel național; 

- standarde de performanță stabilite de școala doctorală prin metodologie proprie. 

Filologie: îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conducere de 

doctorate, în vigoare la nivel național. 

Filosofie: îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conducere de 

doctorate, în vigoare la nivel național. 

Fizică: îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conducere de 

doctorate, în vigoare la nivel național. 

Geografie: - îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conducere de 

doctorate, în vigoare la nivel național; 

- să aibă în portofoliu 3-5 articole ISI; 

- 1-2 proiecte internaționale în calitate de coordonator/director. 

Informatică: îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conducere de 

doctorate, în vigoare la nivel național. 

Istorie: îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conducere de 

doctorate, în vigoare la nivel național. 

Matematică: - îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conducere 
de doctorate, în vigoare la nivel national; 



 

Procedură-cadru  
de afiliere a conducătorilor de 
doctorat la şcolile doctorale în 

cadrul IOSUD-UVT 

Ediția I 
Pagina 7 din 8 
Nr. anexe 3 

 
- cel putin 3 articole în zona roşie sau galbenă conform Web of Science (Q1, Q2) dintre 

care cel puţin unul în zona roşie (Q1), într-unul din  domeniile Matematics, 
Mathematics Applied, Mathematics Interdisciplinary, Probability and Statistics, 
Mathematical Physics. 

Muzică și Teatru: îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru 

conducere de doctorate, în vigoare la nivel național. 

Psihologie: - îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conducere de 

doctorate, în vigoare la nivel național; 

- cel puţin 3 articole în zona roşie sau galbenă conform Web of Science, ca autor 

principal. 

Sociologie: îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conducere de 

doctorate, în vigoare la nivel național. 

Științe Politice: îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conducere 

de doctorate, în vigoare la nivel național. 
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ANEXA 3 

 

                                                                                                                       Avizat, 

Director CSUD 

 

REFERAT 

al Consiliului Şcolii Doctorale de ____________________ 

privind avizarea / neavizarea afilierii la Şcoala doctorală ________________________ 

a doamnei / domnului _______________________________________ 

 

 Consiliul Şcolii Doctorale, reunit la data de _______________ a analizat dosarul de 

afiliere la şcoala doctorală de ______________________________________________, 

pentru domeniul _________________________________________, de către candidatul 

_________________________________________________ şi a decis avizarea / neavizarea 

afilierii în cadrul IOSUD – UVT.  

 Motivare: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Consiliul Şcolii Doctorale : 

  
Director Şcoală Doctorală _________________________________ 

Membri: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

 


