IOSUD - ACADEMIA NAŢIONALĂ DE
INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL”
Nr.1026382 din 30.08.2017

Regulament al
IOSUD – Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”
privind încheierea acordurilor de cotutelă
În conformitate cu prevederile:
 Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 HG nr. 681/2011 pentru aprobarea Codului Studiilor Universitare de Doctorat;
 Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de
doctorat;
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat emite prezentul Regulament:
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Studiile universitare de doctorat cu caracter interdisciplinar pot fi organizate în
cotutelă. În acest caz, studentul doctorand înmatriculat la ANIMV îşi desfăşoară
activitatea sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat. Alegerea
celui de-al doilea conducător de doctorat are loc după înmatricularea studentuluidoctorand la ANIMV, cu acordul primului conducător de doctorat.
Art. 2 Cel de-al doilea conducător de doctorat poate fi un conducător de doctorat din
cadrul unei alte instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din ţară,
dintr-un domeniu diferit de cel al primului conducător de doctorat.
Art. 3 Pentru desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în cotutelă se încheie un
acord între ANIMV şi instituţia în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea cel de-al
doilea conducător de doctorat. Acordul va stipula cerinţele organizării şi desfăşurării
doctoratului în fiecare dintre cele două instituţii implicate, inclusiv obligaţii financiare,
în concordanţă cu rolul pe care fiecare parte îl are în cotutelă, precum şi cu legislaţia
în vigoare.
Art. 4 ANIMV este IOSUD principal, iar instituţia care participă la îndrumarea
doctorandului devine IOSUD secundară.
Art. 5 Încheierea acordului de cotutelă se face până cel târziu la finele semestrului I
al primului an de studii universitare de doctorat şi presupune întocmirea unui
program de pregătire al doctorandului aprobat de primul conducător de doctorat şi
avizat de al doilea conducător de doctorat.
Art. 6 În vederea încheierii unui acord de cotutelă, conducătorul de doctorat al
studentului înmatriculat la ANIMV prezintă oportunitatea şi necesitatea derulării
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programului de studii în cotutelă în cadrul Consiliului Şcolii Doctorale, pentru analiză
şi avizare, şi în CSUD pentru analiză şi aprobare.
Art. 7 Orice modificare în derularea programului de pregătire pentru care s-a încheiat
acordul de cotutelă (spre exemplu schimbarea conducătorului de doctorat,
schimbarea titlului tezei de doctorat, etc.) se face cu respectarea prevederilor legale
şi a reglementărilor interne, la iniţiativa ANIMV.
Art. 8 În cazul în care un conducător de doctorat din cadrul ANIMV este solicitat
pentru îndrumare în cadrul unui program de studii doctorale în cotutelă naţională
/internaţională, în calitate de conducător secund, acordul promovat de IOSUD unde
este înmatriculat doctorandul va fi prezentat de către conducătorul de doctorat iniţial
spre avizare Consiliului Şcolii Doctorale în cadrul căreia activează conducătorul de
doctorat solicitat, apoi spre aprobare CSUD. În baza acestei aprobări, acordul de
cotutelă este semnat de rectorul ANIMV.
Art. 9 În anexă este prezentat Acordul de cotutelă pentru studenţii doctoranzi
înmatriculaţi la IOSUD – ANIMV.
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ACORD DE STUDII DOCTORALE ÎN COTUTELĂ
În conformitate cu prevederile art. 162, 166, 289 din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, ale art. 27 din HG 681/2011 pentru aprobarea Condului Studiilor
Universitare de Doctorat şi cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor
universitare de doctorat al Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”,
Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, în continuare ANIMV,
reprezentată prin rector,
şi
Universitatea __________________________________ , reprezentată prin
rector, _____________________________________
Se declară de acord cu semnarea prezentului acord de cotutelă pentru dna/dl
Nume: _________________________
Prenume: _____________________________ iniţiala tatălui: _______________
Născut(ă) la data de: __________________________ la ___________________
Cetăţenie: ______________________________
Înscris la doctorat la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” la data de:
__________________
Titlul

tezei

de

doctorat:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Data estimată pentru finalizarea studiilor ________________
Studentul
doctorand
_________________________________
este
înmatriculat
în
domeniul
de
studii
universitare
de
doctorat
______________________________________ la ANIMV, instituţie către care
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studentul va achita taxele de şcolarizare şi care va organiza susţinerea publică a
tezei de doctorat.
Profesor coordonator principal _____________________________, Şcoala
doctorală _________________________, ANIMV

Profesor coordonator secundar _______________________________,
Şcoala

doctorală

_____________________________,

Universitatea

__________________________________________

Durata acordului
Prezentul acord se încheie începând cu 01.10.____, an universitar
____/_____ şi este valabil până la finalizarea şi susţinerea publică a tezei de
doctorat.
Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat
Conducătorul de doctorat principal are toate drepturile şi obligaţiile stabilite,
conform legislaţiei în vigoare, prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a
studiilor universitare de doctorat al ANIMV şi contractul de studii universitare de
doctorat. Studentul doctorand este contabilizat integral, inclusiv în normarea activităţii
de predare şi cercetare, la conducătorul de doctorat principal.
Conducătorul de doctorat secundar are drepturile şi obligaţiile privind
coordonarea studentului doctorand stabilite împreună cu conducătorul de doctorat
principal şi prevăzute în anexa la prezentul acord.
În cadrul Programului de Studii Universitare Avansate, studentul doctorand va
urma ____ cursuri după cum urmează:
- La ANIMV:
 Titlul cursurilor
- La Universitatea __________________________:
 Titlul cursurilor
ANIMV va recunoaşte cursurile urmate de studentul doctorand la
Universitatea ____________________________ în baza unei adeverinţe eliberate
de aceasta din care rezultă cursurile urmate de studentul doctorand, creditele
acordate şi rezultatele evaluărilor.

4/6

În cadrul Programului Individual de Cercetare Ştiinţifică, studentul doctorand
va susţine următoarele referate de cercetare:
___________________
___________________
___________________
Teza de doctorat va fi elaborată şi susţinută, conform contractului de studii
universitare încheiat cu ANIMV, în limba ________________.
Rezumatul tezei de doctorat va fi prezentat în limba ________________
Susţinerea tezei de doctorat va avea loc cu acordul ambilor conducători de
doctorat, iar numele acestora va fi menţionat pe coperta tezei şi pe toate
documentele redactate cu privire la teză cu începere de la semnarea prezentului
Acord de cotutelă. În vederea susţinerii tezei, universitatea partener va elibera o
adeverină care atestă că studentul doctorand şi-a îndeplinit toate obligaţiile asumate
conform prezentului Acord.
Componenţa comisiei de susţinere a tezei de doctorat va fi propusă de
conducătorul de doctorat principal, cu consultarea conducătorului de doctorat
secundar, şi aprobată de Consiliul Şcolii Doctorale, CSUD şi Senatul ANIMV.
Din comisia de susţinere a tezei de doctorat vor face parte:
- preşedintele comisiei, reprezentant al IOSUD ANIMV;
- conducătorul de doctorat principal – IOSUD ANIMV;
- conducătorul de doctorat secundar – Universitatea ___________
- doi referenţi oficiali din afara instituţiilor semnatare ale Acordului de cotutelă
prezent;
- câte un referent oficial din partea instituţiilor semnatare ale Acordului de cotutelă
prezent.
Titlul de doctor va fi conferit de ANIMV, care va elibera diploma
corespunzătoare după confirmarea titlului ştiinţific conform prevederilor legale în
vigoare.
Dispoziţii finale
Prezentul acord încetează:
- la termenul prevăzut pentru finalizarea studiilor;
- prin acordul părţilor;
- la cererea studentului doctorand, cu acordul celor doi conducători de
doctorat;
- odată cu pierderea calităţii de student doctorand;
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Prezentul Acord poate fi modificat prin încheierea de acte adiţionale, cu
acordul părţilor.
Prezentul acord este întocmit în două exemplare originale, în limba română, la
data de _________________, câte un exemplar pentru fiecare universitate.

Semnătura doctorandului

Conducător de doctorat principal

Conducător de doctorat secundar

Director Şcoala Doctorală
„___________”

Director Şcoala Doctorală
„____________”

Academia Naţională de Informaţii
„Mihai Viteazul”

Universitatea __________________

Rector

Rector
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