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1. Baza legală
Art. 1
Prezentul Regulament se fundamentează pe următoarele documente:
1.
Legea educației naționale nr. 1/2011;
2.
Legea 19/2019 de completare a Legii 1/2011, referitoare la intrarea tezelor de
doctorat în depozitul legal de carte al BNR;
3.
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
4.
Legea nr. 49/2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare
5.
Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat;
6.
Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5229 din 17 august 2020 pentru
aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului
de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de
calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei
teze de doctorat
7.
Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5110 din 17 septembrie 2018 privind
aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor;
8.
Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3131/2018, privind includerea în planurile
de învățământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituțiile de
învățământ superior din sistemul național de învățământ, a cursurilor de etică și integritate
academică;
9.
Ordinul nr. 5229 din 17 august 2020 al MEC pentru aprobarea metodologiilor
referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la
soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică
profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat;
10.
Ordinul MENCS nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor
profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului
de abilitare;
12.
Ordinului M.E.C. nr. 667/28.03.2007 în baza căruia a fost acreditată ANIMV ca
Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD);
13. Ordinul ME nr. 3651/12.04.2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor
universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță
utilizați în evaluare.
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2. Dispoziții generale
Art.2
(1) Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor
universitare oferite de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, a cărui finalitate
constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării științifice,
capabile de inserție pe piața muncii înalt calificate, care presupune activități didactice
universitare, activități de cercetare științifică, activități de cercetare-dezvoltare și de
inovare.

(2) Studiile universitare de doctorat reprezintă nivelul 8 al Clasificării Internaționale
Standard a Educației (ISCED), al Cadrului European al Calificărilor (EQF/CEC) și al
Cadrului Național al Calificărilor (CNC) și asigură dobândirea de cunoștințe la cel mai
avansat nivel dintr-un domeniu de muncă sau de studiu și cunoștințe aflatela granița dintre
diferite domenii; abilitățile și tehnicile cele mai avansate și specializate, inclusiv abilitatea
de sinteză și evaluare, necesară pentru rezolvarea problemelor critice de cercetare
și/sau inovație și pentru extinderea și redefinirea cunoștințelor existente sau a practicilor
profesionale; demonstrarea unui nivel ridicat de autoritate, inovație, autonomie, de
integritate științifică și profesională și a unui angajament susținut pentru dezvoltarea de noi
idei sau procese aflate în avangarda unei situații de muncă ori de studiu și de cercetare.
Art.3
(1) Studiile universitare de doctorat sunt organizate de Academia Națională de
Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV), în calitate de Instituție Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat (IOSUD). Ele se realizează în cadrul programelor de studii
universitare de doctorat oferite de școlile doctorale autorizate provizoriu sau acreditate ale
ANIMV. Școlile doctorale sunt coordonate nemijlocit de Consiliul de Studii Universitare de
Doctorat (CSUD) al ANIMV.
Art.4
(1) În ANIMV, programele de studii universitare de doctorat sunt de tipul doctoratului
științific.
(2) Doctoratul științific are ca finalitate producerea, pe baza unor metode științifice,
de cunoaștere științifică originală, relevantă internațional, aflată la granița dintre diferite
domenii; producerea de sinteze și evaluări pe baza abilităților profesionale și a tehnicilor
celor mai avansate, având ca finalitate rezolvarea problemelor critice de cercetare și/sau de
specializare profesională și extinderea și redefinirea cunoștințelor sau a practicilor
profesionale existente.
(3) Doctoratul științific este o condiție pentru cariera profesională în învățământul
superior și în cercetarea științifică. În urma finalizării studiilor universitare de doctorat
științific, ANIMV conferă diploma și titlul de doctor în științe, corespunzându-i acronimul Dr.
În diploma care certifică obținerea și deținerea acestui titlu de doctor se menționează, în
mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului.
Art. 5
(1) Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanțare de
la bugetul de stat, cu finanțare prin taxă sau din alte surse legal constituite.
(2) O persoană poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un
singur program de studii universitare de doctorat.
(3) Finanțarea de la bugetul de stat se face prin intermediul Serviciului Român
de Informații (SRI), conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011.
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(4) SRI stabilește anual un număr de granturi doctorale multianual pentru studiile
universitare de doctorat.
(5) Grantul doctoral include cuantumul bursei individuale și costurile pentru programul
de pregătire bazat pe studii universitare avansate și pentru programul individual de
cercetare științifică pentru o perioadă de 3 ani universitari.
(6) Granturile doctorale se acordă în urma unui concurs public organizat de
IOSUD ANIMV, prin școlile doctorale, pe bază de proiecte științifice propuse de
conducătorii de doctorat sau pe bază de proiecte științifice propuse de SRI, în
conformitate cu o metodologie de concurs elaborată de fiecare școală doctorală și aprobată
de CSUD.
(7) Numărul anual de granturi doctorale alocate IOSUD ANIMV, prevăzute la alin. (4),
se stabilește prin ordin al directorului SRI, la propunerea ANIMV, și se comunică
Ministerului Educației și Cercetării.
(8) Persoanele care posedă calificările necesare și care dispun de resursele
financiare corespunzătoare (fie din surse proprii, fie din burse acordate de persoane fizice
sau juridice), pot fi admise, la solicitarea lor și în urma promovării concursului de
admitere la doctorat, pe locurile finanțate prin taxe.
(9) Admiterea la studii universitare de doctorat, pe locurile finanțate prin taxe, se
face în urma unui concurs public organizat de IOSUD ANIMV, prin școlile doctorale, pe bază
de teme de cercetare științifică propuse de conducătorii de doctorat, în conformitate cu o
metodologie de concurs elaborată de fiecare școală doctorală și aprobată de CSUD.
(10) Numărul anual de locuri finanțate prin taxe în IOSUD ANIMV, prevăzute la
alin. (7), se stabilește prin ordin al directorului SRI, la propunerea ANIMV, și se comunică
Ministerului Educației și Cercetării.
3. Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat
Art. 6
(1) Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) funcționează în cadrul
ANIMV în baza prevederilor Codului pentru studii universitare de doctorat și ale prezentului
Regulament.
(2) CSUD este condus de un director, desemnat prin concurs public organizat de
către rectorul ANIMV. Funcția de director al CSUD este asimilată funcției de prorector și are un
mandat de 4 ani din momentul desemnării în funcție.
(3) CSUD al IOSUD ANIMV este compus din 6 conducători de doctorat și 1 student
doctorand.
(4) Directorul CSUD este membru de drept al CSUD.
a) Ceilalți membri ai CSUD sunt desemnați în felul următor:

b) 4 membri CSUD sunt numiți de către rectorul ANIMV, dintre conducătorii de

doctorat din ANIMV sau din alte IOSUD din țară sau din străinătate, ori dintre
personalitățile domeniului științific sau profesional în care este organizează studii
universitare de doctorat IOSUD ANIMV;
c)
1 membru CSUD este reprezentantul conducătorilor de doctorat din
IOSUD ANIMV, desemnat prin vot universal, direct și secret al conducătorilor de doctorat din
IOSUD ANIMV;
d) 1 membru CSUD este reprezentantul studenților doctoranzi din IOSUD
ANIMV, desemnat prin vot universal, direct și secret al studenților doctoranzi din IOSUD
ANIMV.
(5) Mandatul directorului CSUD este de 4 ani. Mandatul directorului CSUD
încetează în urma decesului, demisiei din funcție, pensionării sau în urma manifestării altor
clauze prevăzute în contractul de management.
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(6) Mandatul membrilor CSUD este de 4 ani.
a) Mandatul membrilor CSUD numiți de către rectorul ANIMV încetează în urma
decesului, demisiei din funcție, pensionării sau ca urmare a deciziei rectorului ANIMV;
b) Mandatul membrului CSUD reprezentant a conducătorilor de doctorat,
desemnat prin votul conducătorilor de doctorat, încetează prin deces, demisia din funcție,
pensionare sau în urma manifestării altor situații care îl fac incompatibil cu funcția;
c) Mandatul de membru CSUD al reprezentantului studenților doctoranzi
încetează prin deces, demisia din funcție, prin finalizarea programului individual de cercetare
științifică din cadrul programului de studii universitare de doctorat sau în urma manifestării
altor situații care îl fac incompatibil cu funcția.
(7) În situația vacantării funcției de director CSUD, rectorul ANIMV desemnează pe
unul dintre membri CSUD să preia atribuțiile acestuia până la organizarea unui nou concurs
pentru ocuparea funcției de director CSUD|.
(8) Locurile devenite temporar vacante în cadrul CSUD se ocupă respectându-se
prevederile alin. (5).
(9)
Mandatele parțiale ale membrilor CSUD încetează la expirarea
mandatului CSUD.
Art. 7
(1) Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului
de director al CSUD este propusă de rectorul ANIMV, este avizată de CSUD și aprobată de
Senatul ANIMV.
(2) Metodologia va ține cont de următoarele principii:
a)
concursul are caracter public, fiind deschis tuturor candidaților care
îndeplinesc condițiile legale, fără discriminare;
b)
intervalul dintre data apariției în Monitorul Oficial al României a anunțului de
organizare a concursului și data fixată pentru încheierea înscrierilor la concurs trebuie să
fie de cel puțin două luni;
c)
la concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot înscrie
numai persoane care sunt cadre didactice universitare sau cercetători științifici, care au
dreptul de a conduce doctorate și îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru
acordarea atestatului de abilitare, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, în
vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a anunțului privind scoaterea la
concurs a postului de director;
d)
comisia de concurs pentru ocuparea postului de director al CSUD va fi
formată din 5 membri, dintre care cel puțin 3 trebuie să fie din afara ANIMV;
e)
cel puțin un membru al comisiei de concurs trebuie să aibă, la data publicării
în Monitorul Oficial al României a anunțului privind scoaterea la concurs a postului de
director, un contract de muncă cu o instituție de învățământ superior și de cercetare din
străinătate, care este inclusă în lista aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării;
toți membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce
doctorate, în țară sau în străinătate, și să îndeplinească acele standarde minimale și
obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, aprobate prin ordin al ministrului
educației și cercetării, care sunt în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
României a anunțului privind scoaterea la concurs a postului de director;
g) în baza deciziei comisiei de concurs, rectorul ANIMV va încheia cu candidatul
declarat câștigător un contract de management pe perioadă de 4 ani, începând cu luna
următoare celei în care s-a finalizat concursul.
(3) Metodologia de desemnare a membrilor CSUD este propusă de rectorul
ANIMV, este avizată de CSUD și aprobată de Senatul ANIMV. Metodologia va ține cont de
următoarele principii:

f)
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a) membrii CSUD numiți de rectorul ANIMV să reprezinte cel puțin 50% din
numărul total al membrilor CSUD, să fie conducători de doctorat și să îndeplinească
standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, aprobate prin
ordin al ministrului educației și cercetării, care sunt în vigoare la data numirii lor în CSUD;
b) cel puțin 1 membru CSUD să fie reprezentantul conducătorilor de doctorat
desemnat prin votul universal, direct și secret al conducătorilor de doctorat din IOSUD
ANIMV;
c) cel puțin 1 membru CSUD să fie reprezentantul studenților doctoranzi desemnat
prin votul universal, direct și secret al conducătorilor de doctorat din IOSUD ANIMV.
Art. 8
(1) CSUD este structura deliberativă și de decizie care stabilește, implementează și
monitorizează strategia de dezvoltare a studiilor universitare de doctorat în cadrul IOSUD
ANIMV.
(2) CSUD se întrunește ori de câte ori este nevoie, la cererea directorului CSUD sau
a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi.
(3) Ședințele CSUD sunt conduse de directorul CSUD.
Art. 9
(1) Atribuțiile principale ale CSUD sunt următoarele:
a) aprobă regulamentele școlilor doctorale;
b) aprobă curricula programelor de studii universitare de doctorat;
c) aprobă hotărârile consiliilor școlilor doctorale referitoare la procesul de
autoevaluare a studenților doctoranzi și de evaluare a studenților doctoranzi de către
conducătorii de doctorat;
d) aprobă componența comisiilor de susținere publică a tezelor de doctorat;
e) aprobă criteriile și indicatorii de evaluare a referatelor de cercetare științifica și a
tezelor de doctorat de către comisiile de îndrumare doctorală și comisiile de susținere
publică a tezelor de doctorat;
f) f) aprobă rezultatele autoevaluării periodice a domeniilor de studii universitare de
doctorat, făcute de Școlile doctorale, la intervale de 5 ani;
g) aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere
la studii universitare de doctorat din ANIMV;

h) aprobă modelul contractului de studii universitare de doctorat și pe cel al
actelor adiționale la acest contract;
i) avizează înființarea, desființarea, comasarea școlilor doctorale;
j) avizează rezultatele proceselor de abilitare în vederea obținerii statutului de
conducător de doctorat;
k) avizează afilierea conducătorilor de doctorat la Școlile doctorale și
repartizarea locurilor vacante de studenți doctoranzi
l) avizează metodologia de admitere prin concurs la programele de studii
universitare de doctorat;
m) avizează planurile de învățământ ale programelor de studii universitare de
doctorat ale școlilor doctorale și le transmite Senatului ANIMV spre aprobare;
n) avizează rapoartele de autoevaluare în vederea acreditării ale domeniilor de
studii universitare de doctorat și ale școlilor doctorale și le transmite Senatului ANIMV spre
aprobare;
o) avizează solicitările studenților doctoranzi de întrerupere, de prelungire, de
acordare a perioadei de grație și le transmite Senatului ANIMV spre aprobare;
p) avizează propunerile școlilor doctorale vizând stabilirea unor acorduri și
parteneriate/consorții pentru desfășurarea programelor de studii universitare de doctorat și a
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doctoratelor în cotutelă;
q) avizează structura anului universitar propus de școlile doctorale;
r) elaborează proiectul Regulamentului de organizare și desfășurare a studiilor
universitare de doctorat în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” și îl supune
aprobării Senatului ANIMV;
s) elaborează alte propuneri de reglementări sau măsuri privind studiile
universitare de doctorat în IOSUD ANIMV, în acord cu obiectivele ANIMV și cu cadrul
legislativ, pentru a consolida și mări competitivitatea studiilor universitare de doctorat;
t) elaborează procedurile de evaluare internă a calității programelor de studii
universitare de doctorat;
u) elaborează procedurile de evaluare a activității conducătorilor de doctorat;
v) stabilește criteriile pentru înființarea școlilor doctorale din ANIMV, în concordanță
cu prevederile legale naționale și cu uzanțele Spațiului European al Învățământului
Superior;
w) propune măsuri care să sprijine angajarea pe piața muncii a absolvenților de
programe de studii universitare de doctorat;
x) propune stabilirea unor acorduri și parteneriate/consorții pentru desfășurarea
programelor de studii universitare de doctorat și a doctoratelor în cotutelă;
y) propune repartizarea resurselor destinate finanțării programelor de studii
universitare de doctorat și le înaintează spre aprobare Senatului ANIMV;
z) propune activități de promovare a imaginii studiilor universitare de doctorat din
ANIMV pe plan național și internațional;
aa) analizează și soluționează hotărârile consiliilor școlilor doctorale.

4. Școlile doctorale
Art. 10
(1) Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, în calitate instituție
organizatoare de studii universitare de doctorat, înființează, organizează și asigură
funcționarea de școli doctorale pentru domeniile de doctorat acreditate și pentru cele
autorizate provizoriu.
Art. 11
(1) Propunerea de înființare, de desființare, de comasare a școlilor doctorale poate
fi înaintată către Consiliul de Administrație al ANIMV de către rector sau de către
directorii școlilor doctorale. Decizia Consiliului de Administrație se înaintează CSUD,care
aprobă sau respinge propunerea de înființare, de desființare, de comasare a școlilor
doctorale. În cazul aprobării înființării sau comasării școlilor doctorale, CSUD va avea în
vedere asigurarea standardelor minime legale de funcționare a școlilor doctorale. În cazul
desființării, CSUD va stabili modalitatea de lichidare a programelor de studii universitar de
doctorat desfășurate în cadrul școlii doctorale desființate.
(2) Propunerea de pregătire într-un nou domeniu de studii de doctorat poate fi
înaintată către Consiliul de Administrație al ANIMV de către rector, de către directorii
școlilor doctorale sau de către conducătorii de doctorat abilitați în noul domeniu de studii de
doctorat. Decizia Consiliului de Administrație se înaintează CSUD,care aprobă sau
respinge propunerea de pregătire într-un nou domeniu de studii de doctorat. În cazul
aprobării propunerii de pregătire într-un nou domeniu de studii de doctorat, CSUD va avea
în vedere asigurarea standardelor minime legale de funcționare a domeniului de studii de
doctorat.
(3) Decizia CSUD se va transmite Senatului ANIMV spre aprobare.
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Art. 12
(1) O școală doctorală poate fi înființată dacă sunt satisfăcute cel puțin
următoarele standarde minimale legale:
a)
în domeniu de studii de doctorat în care este înființată există cel puțin 3
conducători de doctorat titulari în IOSUD ANIMV, cu contract de muncă pe perioadă
nedeterminată, care îndeplinesc standarde minimale și obligatorii pentru acordarea
atestatului de abilitare, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, în vigoare la
data înființării școlii doctorale, și care și-au manifestat intenția de a activa în cadrul școlii
doctorale;
b)
ANIMV dispune de resursele dotările științifice necesare efectuării în cele mai
bune condiții a cercetării științifice în domeniu de doctorat;
c)
ANIMV dispune de resurse bugetare sau extrabugetare pentru
sustenabilitatea financiară a activităților școlii doctorale;
d)
ANIMV a identificat interese și oportunități din partea mediului științific și
universitar, din partea Serviciului Român de Informații și a sistemului național de
securitate, apărare și ordine publică, din partea mediului economic, cultural și social care
asigură și contribuie la realizarea obiectivelor școlii doctorale și care pot asigura resurse
(umane, informaționale, financiare, materiale) pentru funcționarea școlii doctorale.

(2) Școlile doctorale funcționează în coordonarea nemijlocită a CSUD. Fiecare
școală doctorală este condusă de un director al școlii doctorale, care asigură conducerea
operativă a școlii doctorale, și de un Consiliu al Școlii Doctorale, în calitate de structură
deliberativă de conducere.
Art. 13
(1) Consiliul școlii doctorale este condus de directorul școlii doctorale, care este
membru de drept al consiliului școlii doctorale.
(2) Consiliul școlii doctorale este asimilat consiliului unui departament, iar funcția de
director al școlii doctorale este asimilată funcției de director de departament.
(3) Consiliul școlii doctorale este alcătuit din:
a)
conducători de doctorat titulari sau afiliați ai școlii doctorale, în proporție de
maximum 50%;
b)
studenți doctoranzi ai școlii doctorale, în proporție de 20%, valoare rotunjită prin
adaos dacă ea nu este un număr întreg;
c)
ceilalți membri provin din afara școlii doctorale, selectați dintre personalități
științifice a căror activitate științifică are o recunoaștere internațională semnificativă și/sau
dintre personalități de seamă din sectoarele industriale și socio-economice ale
domeniului profesional pentru care furnizează experți școala doctorală.
(4) Numărul conducătorilor de doctorat titulari sau afiliați școlii doctorale care fac parte
din consiliul școlii doctorale este stabilit de către CSUD. Numărul minim al membrilor
consiliului unei scoli doctorale este 4: directorul școlii doctorale, un conducător de
doctorat titular sau afiliat, un student doctorand și o personalitate din afara școlii doctorale.
(5) Directorul școlii doctorale este numit de către CSUD dintre conducătorii de
doctorat titulari ai IOSUD ANIMV, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
Candidații la funcția de director al școlii doctorale depun un plan de management
educațional pe 5, ani în baza căruia CSUD face selecția și desemnarea directorului școlii
doctorale.
(6) Ceilalți membri ai consiliului școlii doctorale se aleg prin votul universal, direct,
secret și egal al conducătorilor de doctorat titulari și afiliați în școala doctorală
respectivă, pentru reprezentanții conducătorilor de doctorat, respectiv, prin votul
universal, direct, secret și egal al studenților doctoranzi aflați în programul de pregătire
avansată sau în programul de cercetare, pentru reprezentanții studenților doctoranzi.
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(7) Mandatul directorului școlii doctorale și al consiliului școlii doctorale este de 5 ani.
(8) Mandatul conducătorilor de doctorat și al experților din afara școlii doctorale
încetează în urma pierderii calității de conducător de doctorat, demisiei, pensionării,
decesului.
(9) Mandatul studenților doctoranzi încetează în urma retragerii din programul de
studii universitare de doctorat, finalizării programului de cercetare științifică, decesului.
(10)
Locurile devenite vacante în cadrul consiliului școlii doctorale se ocupă
potrivit prevederilor alin. (4), iar mandatul parțial al noului membru încetează la expirarea
mandatului consiliului școlii doctorale.
Consiliul școlii doctorale se întrunește de cel puțin o dată pe lună.
Ședințele consiliului școlii doctorale sunt convocate la cererea directorului
școlii doctorale sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor consiliului.
(13)
Ședințele consiliului școlii doctorale sunt conduse de directorul școlii
doctorale.

(11)
(12)

Art. 14
(1) Consiliul școlii doctorale are ca principale atribuții următoarele:
a) elaborează regulamentul școlii doctorale;
b) decide acordarea/retragerea calității de membru al școlii doctorale
conducătorilor de doctorat titulari și afiliați și propune standardele minimale de
performanță științifică pentru conducătorii de doctorat;
c) avizează rezultatele concursurilor de admitere la studiile universitare de doctorat;
d) propune înmatricularea, prin decizie a rectorului ANIMV, la studiile universitare
de doctorat a candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere;
e) avizează propunerile conducătorilor de doctorat referitoare la exmatricularea
studenților doctoranzi;
f) avizează realocarea studenților doctoranzi în conducerea unui alt conducător
de doctorat în situația în care conducătorul de doctorat inițial și-a întrerupt sau încetat
activitatea de coordonare doctorat sau la solicitarea studentului doctorand;
g) avizează statul de funcții didactice al școlii doctorale;
h) avizează planul de învățământ al programului de studii universitare de
doctorat pentru fiecare domeniu de studii universitare de doctorat autorizat provizoriu sau
acreditat, pentru fiecare serie de studiu, stabilind: disciplinele din cadrul programului de
pregătire bazat pe studii universitare avansate, activitățile din cadrul programului individual
de cercetare științifică, numărul de credite transferabile alocate disciplinelor și activităților de
cercetare;
i)
aprobă planurile individuale de pregătire bazat pe studii universitare
avansate și planurile individuale de cercetare științifică ale studenților doctoranzi;
j)
implementează proceduri de monitorizare și evaluare a rezultatelor
activității conducătorilor de doctorat și a studenților doctoranzi;
k)
asigură evaluarea internă a programelor de studii universitare de doctorat,
pe baza căreia școala doctorală va revizui, modifica și adapta structura programelor de
studii universitare de doctorat;
l)
garantează informarea corectă și completă a candidaților la abilitare în
vederea obținerii statutului de conducător de doctorat și a candidaților la studiile
universitare de doctorat în vederea participării la concursul de admitere la studii
universitare de doctorat;
m) stabilește și implementează cadrul și regulile după care se va stabili modul
de conlucrare între conducătorii de doctorat și studenții doctoranzi;
n)
avizează componența comisiilor de susținere publică a tezelor de doctorat;
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o)
p)

aprobă componența comisiilor de îndrumare a studenților doctoranzi;

stabilește criteriile și indicatorii de performanță științifică pentru
susținerea publică a tezelor de doctorat, pentru susținerea tezelor de doctorat în comisiile
de îndrumare doctorat și pentru susținerea referatelor de cercetare științifică pe care
membrii comisiilor de doctorat și membrii comisiilor de îndrumare trebuie să le
urmărească în evaluarea produselor științifice ale studenților doctoranzi;
q)
avizează raportul de autoevaluare a școlii doctorale și a domeniului
de studii universitare de doctorat și asistă comisia de evaluare externă în procesul de
evaluare în vederea autorizării provizorii sau acreditării/reacreditării scolii doctorale;
r)
propune anul cuantumul taxelor de studii și cuantumul taxei pentru
susținerea tezei de abilitare în vederea obținerii statutului de conducător de doctorat.
Art. 15
(1) Regulamentul școlii doctorale este elaborat de consiliul scolii doctorale prin
consultarea tuturor conducătorilor de doctorat titulari în școala respectivă, cu respectarea
HG nr. 681/2011 și a prezentului Regulament.
(2) Regulamentul scolii doctorale se avizează prin votul universal, direct, secret și
egal al majorității absolute a conducătorilor de doctorat titulari și afiliați ai școlii respective.
(3) Regulamentul SD se aprobă de CSUD.
(4) Regulamentul scolii doctorale se completează ori de câte ori este necesar cu
dispoziții legale noi care vizează aspecte ale activității școlii doctorale.
(5) Regulamentul școlii doctorale stabilește, pentru fiecare dintre domeniile de
studii universitare de doctorat în care funcționează, criterii, proceduri și standarde
obligatorii vizând cel puțin următoarele aspecte:
a) acordarea sau retragerea calității de conducător de doctorat, respectiv a calității
de cadru didactic universitar afiliat sau de cercetător afiliat;
b) selecția și admiterea studenților doctoranzi;
c) performanțele prealabile ale candidaților la doctorat și cerințele de studii;
d) obligațiile de frecvență ale studenților doctoranzi, conform metodologiei elaborate
de MECS;
e) activitățile pentru programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate
al studenților doctoranzi;
f)
activitățile de cercetare ale studenților doctoranzi în funcție de tema de
cercetare, încadrarea în echipe sau colective de cercetare și asigurarea accesului la resurse
de cercetare;
g)
îndrumarea studenților doctoranzi sub aspectul relațiilor dintre studenții
doctoranzi și conducătorii de doctorat, al procedurilor de schimbare a conducătorului
de doctorat și, în general, al criteriilor formale pe care le implică îndrumarea studenților
doctoranzi;
h)
modalitățile de prevenire și sancționare a fraudei în cercetarea științifică,
inclusiv a plagiatului;
i)
evaluarea studenților doctoranzi, mai ales cu privire la modul de
valorificare a cercetării doctorale prin publicații, participări la conferințe științifice etc.;

j)

evaluarea periodică a conducătorilor de doctorat titulari, cu precădere
orientată spre rezultatele științifice obținute, cum ar fi: performanțele proprii în cercetare,
performanțele științifice ale studenților doctoranzi îndrumați etc.;
k)
elaborarea și implementarea de indicatori de monitorizare și evaluare
internă a programelor de studii universitare de doctorat;
l)
organizarea și funcționarea unor organisme competente să soluționeze
contestațiile vizând aplicarea prevederilor Codului Studiilor Universitare de Doctorat și
ale prezentului Regulament.
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5. Organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare de doctorat
Art. 16
(1) IOSUD ANIMV organizează și desfășoară programe de studii universitare de
doctorat în domeniile de studii de doctorat autorizate provizoriu sau acreditate.
(2) Programele de studii universitare de doctorat se organizează și se desfășoară
în Școlile doctorale ale IOSUD ANIMV autorizate provizoriu sau acreditate.
(3) Fiecare școală doctorală este evaluată distinct, pentru fiecare domeniu în parte,
în vederea autorizării provizorii sau acreditării/reacreditării. Evaluarea școlilor doctorale se
face de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)
sau de către o altă agenție de asigurarea calității, din țară sau străinătate. Sistemul de
criterii și metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educației și cercetării
științifice.
(4) Programele de studii universitare de doctorat trebuie să fie corelate cu cele ale
altor IOSUD în care funcționează domeniile de studii universitare de doctorat ale IOSUD
ANIMV, în concordanță cu interesele și necesitățile naționale și ale Serviciului Român
de Informații.
Art. 17
(1) La programele de studii universitare de doctorat organizate și desfășurate de
IOSUD ANIMV participă conducătorii de doctorat ai școlii doctorale, cadrele didactice
universitare și cercetătorii științifici titulari sau asociați ai școlii doctorale și studenții
doctoranzi înmatriculați în respectiva școală doctorală.

5.1 Admiterea la studiile universitare de doctorat
Art. 18
(1) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate
face indiferent de domeniul în care candidatul a obținut diploma de licență și cea de
master.

(2) CSUD elaborează anual Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de

admitere la studii universitare de doctorat din ANIMV, care prezintă cadrul legal și cadrul
general de organizare a admiterii la studiile doctorale. Școlile doctorale elaborează anual și
supun aprobării CSUD Procedura de organizare și desfășurare a concursului de admitere la
studii universitare de doctorat din Școala Doctorală, care precizează documentele necesare
pentru înscrierea la concurs, informațiile referitoare la numărul și distribuția locurilor vacante
pe conducători de doctorat, condițiile de admitere și calendarul concursului, alte precizări
specifice.
(3) Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii
universitare de doctorat din ANIMV și Procedura de organizare și desfășurare a concursului
de admitere la studii universitare de doctorat din Școala Doctorală se aprobă de CSUD și se
publică pe site ANIMV cu cel puțin 6 luni înainte de desfășurarea concursului de admitere
pentru noul an universitar.

(4) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând
Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene au acces la studiile
universitare de doctorat în aceleași condiții cu cele prevăzute de actele normative pentru
cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de studiu specifice programului de studii
universitare de doctorat.
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Art. 19
(1) Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de doctorat sunt
consemnate în documentele comisiei de admitere la studiile universitare de doctorat, sunt
avizate în consiliul școlii doctorale și aprobate de Senatul ANIMV.
(2) După aprobarea de către Senatul ANIMV, candidații declarați admiși
semnează contracte de studii universitare cu IOSUD ANIMV și sunt înmatriculați în școala
doctorală la care au candidat.
Art. 20
(1) Școlile doctorale sunt obligate să asigure transparența procedurilor de evaluare și
de selecție a candidaților pentru admiterea la studiile universitare de doctorat și garantează
accesul la aceste informații, inclusiv prin publicarea Metodologiei de organizare și
desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat din ANIMV pe Internet
și prin alte mijloace de informare.
(2) Directorii școlilor doctorale răspund pentru buna organizare și desfășurare a
concursului de admitere la studii universitare de doctorat, în condițiile respectării normelor
de calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare.

5.2 Programul de studii universitare de doctorat
Art. 21
(1) Programul de studii universitare de doctorat urmărește dezvoltarea cunoașterii
și realizarea unor produse de cercetare științifică în domeniul studiilor universitare de doctorat
care se finalizează cu susținerea publică a tezei de doctorat în vederea conferirii titlului
de doctor.

(2) Programele de studii universitare de doctorat se disting prin planurile de
învățământ pentru fiecare domeniul de studii universitar de doctorat și sunt structurate astfel:
a)
programul de pregătire bazat pe studii avansate, care se desfășoară, de
regulă, în cadrul semestrului 1 al programului de studii universitare de doctorat;
b)
programul individual de cercetare științifică, care se desfășoară, de regulă,
în semestrele 2-6 ale programului de studii universitar de doctorat.

5.2.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate
Art. 22
(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate are drept scop
dobândirea de competențe avansate specifice ciclului de studii universitare de doctorat,
dezvoltând cunoștințele studentului doctorand în domeniul studiilor universitare de doctorat,
și pregătește derularea în bune condiții a programului individual de cercetare științifică.
(2) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate trebuie să fie
relevant pentru domeniul studiilor de doctorat și nu trebuie să afecteze în mod negativ timpul
disponibil al studentului doctorand pentru programul individual de cercetare științifică.
(3) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se realizează de
către fiecare student doctorand, se avizează de conducătorul de doctorat și se aprobă de
consiliul școlii doctorale la începutul anului universitar.
(4) În cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate,
studentul doctorand parcurge disciplinele obligatorii și disciplinele opționale prevăzute în
planul de învățământ al programului de studii universitare de doctorat, eventual alte discipline
facultative, prevăzute în planurile de învățământ ale programelor de studii universitare de
masterat ale ANIMV.
(5) Conducătorul de doctorat și studentul doctorand stabilesc disciplinele opționale
și disciplinele facultative care vor face parte din programul de pregătire bazat pe studii
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universitare avansate.
(6) În cazul unui doctorat în cotutelă, în conformitate cu acordul încheiat între ANIMV
și instituția parteneră, studentul doctorand poate parcurge și discipline oferite de Școlile
doctorale ale instituției partenere.
Art. 23
(1) Pentru a participa la evaluarea disciplinei și pentru a obține creditele
transferabile aferente fiecărei discipline, studenții doctoranzi trebuie să aibă o frecvență de
cel puțin 60% din timpul disciplinei. Rezultatele evaluărilor se consemnează în fișe de note
(cataloage) și se înscriu în registrul matricol al școlii doctorale.

(2) Creditele transferabile aferente disciplinelor facultative sunt suplimentare celor
prevăzute în planurile de învățământ pentru programul de studii universitare de doctorat.

(3) În cazul doctoratelor în cotutelă, studentul doctorand trebuie să depună, la

secretariatul școlii doctorale, acte doveditoare eliberate de instituția parteneră pentru
disciplinele frecventate de studentul doctorand la acea instituție.

(4) Creditele obținute de studentul doctorand cu ocazia unor perioade anterioare
de studii universitare de doctorat, desfășurate în țară sau străinătate, pot fi recunoscute ca
echivalente cu cele ale unor discipline din programul de pregătire bazat pe studii universitare
avansate.
(5) Echivalarea este propusă de către conducătorul de doctorat, în baza actelor
doveditoare prezentate de studentul doctorand, și se aprobă de către consiliul școlii
doctorale.

5.2.2. Programul individual de cercetare științifică
Art. 24
(1) Programul individual de cercetare științifică are drept scop realizarea unor
produse de cercetare științifică, în vederea elaborării tezei de doctorat.
(2) Programul individual de cercetare științifică presupune realizarea proiectului
de cercetare în vederea elaborării tezei de doctorat, participarea la conferințe științifice,
publicarea de articole științifice, susținerea referatelor de cercetare științifică, elaborarea si
susținerea publică a tezei de doctorat.
(3) Programul individual de cercetare științifică se întocmește de către fiecare
student doctorand, se avizează de conducătorul de doctorat și se aprobă de consiliul școlii
doctorale la începutul celui de-al doilea semestru universitar.
(4) În cadrul programului de cercetare științifică, studentul doctorand își planifică
rezultatele cercetării în concordanță cu cerințele specifice din contractul de studii și cu
activitățile de cercetare prevăzute în planul de învățământ al programului de studii
universitare de doctorat.
Art. 25
(1) Pentru asigurarea unui parcurs științific coerent, programul de cercetare
științifică va respecta următoarele cerințe:
a)
în semestrul 1 al programului de studii universitare de doctorat se planifică,
se realizează și se prezintă proiectul de cercetare științifică în vederea realizării tezei de
doctorat;
b)
în semestrele 2-6 ale programului de studii universitare de doctorat se
planifică, se realizează și se prezintă participările la conferințe științifice, publicarea articolelor
științifice, susținerea referatelor de cercetare științifică, elaborarea și susținerea publică a
tezei de doctorat.
(2) Fiecare activitate realizată în cadrul programului individual de cercetare științifică
va fi evaluată cu credite transferabile, conform planului de învățământ al programului de
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studii universitare de doctorat.
(3) Activitățile realizate vor fi consemnate și confirmate în programul individual de
cercetare științifică de către conducătorul de doctorat.

(4) Participările la conferințe și articolele publicate vor fi probate de către studentul
doctorand și confirmate de conducătorul de doctorat prin rapoartele de cercetare care vor
fi înregistrate și reținute în dosarul de studii al studentului doctorand de la secretariatul școlii
doctorale.
(5) Susținerea referatelor de cercetare științifică în fată comisiilor de îndrumare
se confirmă prin proces-verbal în care se consemnează acceptarea sau neacceptarea
referatului științific, principalele observații și recomandări făcute de conducătorul de doctorat
și de către membrii comisiei de îndrumare.
(6) În cazul neacceptării, comisia va consemna motivele și va recomanda reluarea
susținerii la o dată ulterioară, conform programului individual de cercetare științifică și
planului de învățământ al programului de studii universitare de doctorat.
(7) Procesele verbale semnate de către conducătorul de doctorat și de către
membrii comisiei de îndrumare sunt depuse la secretariatul școlii doctorale în termen de 48
de ore de la susținerea referatului de cercetare științifică.
Art. 26

1) În situațiile și condițiile prevăzute prin Regulamentul Școlii Doctorale,
programul individual de cercetare științifică se poate întrerupe de drept, la sesizarea
studentului doctorand, în situațiile suspendării de drept a contractului individual de
muncă, sau la cerere, în situații care presupun suspendarea contractului individual de
muncă sau incapacitatea de muncă (cercetare științifică), justificarea legală a situației
respective.
(1)1 În situațiile și condițiile prevăzute prin Regulamentul Școlii Doctorale, programul
individual de cercetare științifică se poate prelungi cu 1-2 ani la propunerea conducătorului de
doctorat și cu acordul studentului doctorand, cu aprobarea senatului universitar, fără achitarea
taxei de studii aprobate de senatul universitar pentru prelungirea studiilor universitare de
doctorat, sau la solicitarea studentului doctorand și cu avizul conducătorului de doctorat, cu
aprobarea senatului universitar, cu achitarea taxei de studii aprobate de senatul universitar
pentru prelungirea studiilor universitare de doctorat, în situația în care studentul doctorand nu a
finalizat programul individual de cercetare științifică, dar a realizat numărul minim de 30 ECTS
pentru promovarea anului universitar.
5.2.3 Elaborarea și susținerea publică a tezei de doctorat
Art. 27

(1)

Finalizarea studiilor universitare de doctorat se realizează prin susținerea publică
a tezei de doctorat.
(2)
Teza de doctorat trebuie să fie rezultatul activității proprii de cercetare științifică a
studentului doctorand și să conțină rezultate originale în domeniul cunoașterii științifice.
(3)
Studentul doctorand este autorul tezei de doctorat și își asumă corectitudinea
datelor și informațiilor prezentate în teză, precum și opiniile și pozițiile exprimate în teză.
(4)
Conducătorii de doctorat răspund împreună cu autorii tezelor de doctorat de
respectarea standardelor de calitate și a celor de etică academică.
Art. 28
Școala doctorală elaborează un ghid de redactare a tezei de doctorat în funcție
de domeniul de doctorat, precizând modul de prezentare al următoarelor elemente:
structura formală a tezei, numărul minim și cel maxim de pagini, trimiterile la referințe
bibliografice, cerințe formale de tehnoredactare etc.

(1)
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(2)
Autorul și titlul tezei de doctorat precum și conducătorul sau conducătorii tezei
de doctorat vor fi menționați pe coperta tezei.
(3)
Ghidul de redactare a tezei face parte integrantă din regulamentul școlii doctorale.
Art. 29
(1)
CSUD aprobă, la propunerea consiliilor școlilor doctorale, criterii și indicatori de
evaluare a tezelor de doctorat, în conformitate prevederile Legii 288/2004, Cap. IV și cu
specificul domeniilor în care se organizează și se desfășoară studiile universitare de
doctorat.
(2)
Criteriile elaborate în condițiile alin. (1) sunt validate de către Senatul ANIMV.
(3)
Criteriile de evaluare a calității unei teze de doctorat se referă la rezultatele
de cercetare științifică obținute în cadrul programului de studii universitare de doctorat.
Art. 30
(1) Susținerea tezei de doctorat presupune următoarele etape:
a)
prezentarea proiectului tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare;
b)
susținerea publică a tezei de doctorat.
(2)
Activitățile desfășurate în cele două etape și algoritmul lor de desfășurare vor
fi precizate în regulamentul școlii doctorale.
Art. 31
(1) Prezentarea proiectului tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare se face
în vederea obținerii avizului comisiei de îndrumare pentru susținerea publică.
(2) Prezentarea proiectului tezei de doctorat se poate face, cel mai devreme, în
semestrul 5 al programului de studii universitare de doctorat sau cel mai târziu în al patrulea
semestru al perioadei de prelungire a programului individual de cercetare științifică.
(3) Avizul comisiei de îndrumare va conține observații, sugestii, recomandări și
mențiunea acordării sau a neacordării avizului pentru susținerea publică.
(4) În cazul acordării de către comisia de îndrumare a avizului pentru susținerea
publică, studentul doctorand trece în etapa redactării tezei de doctorat în vederea susținerii
publice.
(5) În cazul neacordării de către comisia de îndrumare a avizului pentru
susținerea publică, se reface proiectul tezei de doctorat în concordanță cu observațiile,
sugestiile și recomandările făcute de comisia de îndrumare, după care se reia procesul de
prezentare a proiectului tezei de doctorat comisiei de îndrumare în vederea obținerii
avizului pentru susținerea publică a tezei de doctorat.
(6) Documentul care consemnează avizul pentru susținerea publică a tezei se
semnează de către membri comisiei de îndrumare, se înregistrează la secretariatul școlii
doctorale și se anexează la dosarul studentului doctorand.
Art. 32
(1) Susținerea publică a tezei de doctorat se face în vederea obținerii titlului științific de
doctor în domeniul de știință.

(2) Susținerea publică a tezei de doctorat se face:

a) în perioada programului individual de cercetare științifică, de regulă, în semestrul 6 al
programului de studii universitare de doctorat sau cel mai târziu în al patrulea semestru de
prelungire a programului individual de cercetare științifică;
b) în perioada de grație de până la 2 ani, acordată pentru a finaliza și a susține public
teza de doctorat, dacă studentul doctorand a îndeplinit toate obligațiile din programul individual
de cercetare științifică;
c) în perioada de maxim 4 ani de la terminarea studiilor universitare, în condițiile Legii
nr. 49/2013, art. unic și HG nr. 681/2011, art. 68, al. (4) și (5)..
16/26

(3) Acordarea perioadei de grație pentru elaborarea tezei de doctorat se face la
solicitarea studentului doctorand cu respectarea următoarelor condiții:
a)
studentul doctorand a finalizat obligațiile de cercetare din programul individual
de cercetare științifică;
b)
studentul doctorand a prezentat proiectul tezei de doctorat în fața comisiei
de îndrumare în vederea obținerii avizului pentru susținerea publică a tezei de doctorat.
Art. 33
(1) Comisia de susținere publică a tezei de doctorat este desemnată prin
decizie a rectorului ANIMV și va avea următoarea componență:
a)
președintele comisiei de susținere publică – un reprezentant al IOSUD ANIMV;
b)
conducătorul/conducătorii de doctorat;
c)
cel puțin trei referenți oficiali din țară sau străinătate, specialiști în domeniul în
care a fost elaborată teza de doctorat, selectați în așa fel încât cel mult unul să fie
reprezentant al ANIMV, iar ceilalți să fie reprezentanți ai altor IOSUD care organizează
studii universitare de doctorat în același domeniu de știință sau în domenii de știință
determinate de caracterul interdisciplinar al tezei de doctorat.
(2) Toți membrii comisiei de susținere publică a tezei de doctorat trebuie să fie
titular în învățământul universitar sau în cercetarea științifică și să dețină cel puțin funcția de
conferențiar universitar sau de cercetător științific gradul II.
(3) În cazul doctoratului în cotutelă cu un conducător de doctorat din afara ANIMV,
comisia de susținere publică a tezei de doctorat va fi constituită conform precizărilor din
acordul de tutelă.
Art. 34
(1) Președintele comisiei de susținere publică a tezei de doctorat va întocmi un
referat prin care confirmă rectorului ANIMV îndeplinirea tuturor condițiilor pentru susținerea
publică a tezei de doctorat și faptul că referatele de evaluare ale referenților oficiali sunt
favorabile susținerii publice a tezei de doctorat.
(2) După aprobarea referatului președintelui comisiei de susținere publică a tezei
de doctorat, teza de doctorat este făcută publică și poate fi susținută cel mai devreme în
termen de 20 de zile de la data aprobării referatului.
Art. 35
(1) Este obligatoriu ca la ședința de susținere publică a tezei de doctorat să fie
prezenți președintele comisiei
de susținere publică a tezei de doctorat,
conducătorul/conducătorii de doctorat și cel puțin 2 referenți oficiali.

(2) Referentul oficial care nu poate participa la susținerea publică a tezei de
doctorat, trebuie să trimită secretariatului școlii doctorale, înainte de ședința de susținere
publică a tezei de doctorat, o declarație scrisă în care comunică motivul neparticipării la
susținerea publică a tezei de doctorat, însoțită de un plic închis care va conține calificativul
său acordat tezei și votul pentru acordarea/neacordarea titlului de doctor în științe.
Art. 36
(1) Ședința de susținere publică a tezei de doctorat este condusă de președintele
comisiei de susținere publică a tezei de doctorat și se desfășoară astfel:
a)
prezentarea conținutului tezei de doctorat de către studentul doctorand;
b)
citirea rapoartelor de evaluare întocmite de către referenții oficiali și de
către conducătorul/conducătorii de doctorat;
c)
prezentarea de către președintele comisiei de doctorat a opiniilor transmise
în scris președintelui comisiei de doctorat, înainte de susținerea publică, de specialiști care
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au consultat teza sau rezumatul tezei;
d)
dezbaterea tezei de doctorat, în cadrul căreia membrii comisiei de doctorat
și publicul adresează întrebări studentului doctorand.
(2) Dezbaterea tezei de doctorat este obligatorie și se consemnează în procesulverbal al ședinței.
(3) Dezbaterea trebuie să constituie punctul central al susținerii publice a tezei de
doctorat, având drept scop evidențierea cunoașterii și cercetării studentului doctorand în
domeniul temei abordate și a elementelor de originalitate conținute în teză.
Art. 37
(1) Pe baza susținerii publice a tezei de doctorat și ținând seama de rapoartele
de evaluare, comisia de susținere publică a tezei de doctorat deliberează asupra
calificativului pe care urmează să-l acorde tezei de doctorat.
(2) Fiecare membru al comisiei acordă câte un calificativ.
(3) Se pot atribui calificativele Excelent, Foarte bine, Bine, Satisfăcător sau
Nesatisfăcător.
(4) Calificativul care a întrunit majoritatea absolută a voturilor exprimate de membrii
comisiei devine hotărâre a întregii comisii.
(5) În procesul-verbal al ședinței de susținere a tezei de doctorat se consemnează
calificativul acordat de fiecare membru al comisiei de doctorat și cel stabilit de comisie în
urma votului.
(6) Dacă un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei
de doctorat, atât anterior susținerii publice, cât și în cadrul acesteia, abateri grave de la buna
conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau
publicațiilor altor autori, confecționarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive,
membrul comisiei de doctorat este obligat să ia următoarele măsuri:

a) să sesizeze comisia de etică a ANIMV pentru a analiza și soluționa cazul,
inclusiv prin exmatricularea studentului doctorand, potrivit art. 306-310 și 318-322 din Legea
educației naționale nr. 1/2011 și prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în
cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările
ulterioare;
b) să notifice tuturor membrilor comisiei de doctorat abaterile și să propună
acordarea calificativului Nesatisfăcător.
(7) Dacă studentul doctorand a îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul
individual de cercetare științifică și dacă teza de doctorat a primit unul dintre calificativele
Excelent, Foarte bine, Bine sau Satisfăcător, comisia de doctorat propune acordarea titlului de
doctor în științe studentului doctorand.
(8) Propunerea de acordare a calificativului și a titlului de doctor în științe se
înaintează de către președintele comisiei rectorului ANIMV.
(9) După aprobarea acesteia, secretariatul școlii doctorale va înainta propunerea,
însoțită de dosarul candidatului, spre validare la CNATDCU.
(10) În cazul atribuirii calificativului Nesatisfăcător, comisia va preciza elementele
de conținut ale tezei de doctorat care trebuie refăcute sau completate, teza urmând a fi
resusținută public în fața aceleiași comisii de doctorat în cadrul unui termen stabilit de
comisie.
(11) Dacă, în urma resusținerii, comisia acordă tot calificativul Nesatisfăcător, nu
se acordă titlul de doctor și studentul doctorand este exmatriculat.
(12) Hotărârile comisiei de doctorat se comunică auditoriului de la ședința publică
de susținere a tezei de doctorat de către președintele comisiei de doctorat.
Art. 38
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(1)
Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educației și
cercetării, după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU.
(2)
În cazul în care CNATDCU invalidează teza de doctorat sau solicită
completarea dosarului, decizia de invalidare sau completare a dosarului va fi adusă la
cunoștința autorului tezei de doctorat și conducătorului/conducătorilor de doctorat al/ai
acestuia de către secretariatul școlii doctorale.
(3)
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.
(4)
Contestația se înregistrează oficial la Ministerul Educației și Cercetării
și va fi transmisă la UEFISDCI pentru derularea procedurii privind contestațiile.
(5)
Teza de doctorat, care a primit decizie de invalidare / de completare a
dosarului, poate fi retransmisă la CNATDCU, prin secretariatul școlii doctorale, în termen de
un an de la data primei invalidări/solicitări de completare.
(6)
Dacă teza de doctorat se invalidează și a doua oară, titlul de doctor nu va
fi acordat, iar studentul doctorand va fi exmatriculat.
6. Asigurarea calității programelor de studii universitare de doctorat
Art. 39

(1)

Programele de studii universitare de doctorat sunt supuse periodic, la
date stabilite de CSUD, unor procese de evaluare internă.

(2)

Evaluarea internă a calității unui program de studii universitare de
doctorat se face de către școala doctorală.
(3)
Procedurile de evaluare internă a calității unui program de studii
universitare de doctorat se elaborează de către CSUD. Ele vor urmări:
a)
misiunea și obiectivele programului de studii universitare de doctorat;
b)
planul de învățământ și curriculum-ul programului de studii universitare de
doctorat;
c)
rezultatele cercetării întreprinse de studenții doctoranzi și conducătorii lor
de doctorat, materializate prin publicații, brevete, participarea la manifestări științifice;
d)
prezentarea pe Internet a rezultatelor activității de cercetare a studenților
doctoranzi;
e)
relațiile de cooperare cu alte instituții;
f)
cerințe specifice ale diferitelor modalități de predare și forme de desfășurare;
g)
existența mijloacelor de documentare, învățare și cercetare, precum și a
logisticii de care beneficiază studenții doctoranzi;
h)
personalul implicat în derularea programului de studii universitare de doctorat;
i)
modalitățile de evaluare a cunoștințelor și de testare a abilităților
studenților doctoranzi, precum și urmărirea progresului pe parcursul pregătirii;
j)
gradul de implicare a studenților doctoranzi în asigurarea calității programului
de studii universitare de doctorat;
k)
existența unui cod etic cu prevederi clare privind definiția și sancționarea
diferitelor fraude academice și profesionale, inclusiv a plagiatului;
l)
îndeplinirea cerințelor specifice indicatorilor de evaluare externă a
programelor de studii universitare de doctorat.
(4)
Procedurile de evaluare internă a calității unui program de studii
universitare de doctorat se vor baza pe mai multe surse de informații, inclusiv:
a)
evaluarea din partea studenților doctoranzi, obținută prin chestionare
anonime, supuse confidențialității informațiilor oferite și prelucrate statistic;
b)
evaluarea colegială confidențială a activității de cercetare a conducătorilor
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de doctorat titulari.
Art. 40
(1) Fiecare școală doctorală este supusă unei evaluări externe la intervale de 5 ani.
(2) Evaluarea externă a programelor de studii universitare de doctorat se face de
către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau străinătate. Ea
se realizează pe baza unui sistem de criterii și a unei metodologii stabilite prin ordin al
ministrului educației și cercetării științifice.
(3) Școala doctorală care, după o perioadă de 5 ani de la ultima acreditare, nu a
declanșat procesul de evaluare externă în vederea reacreditării, nu mai poate înmatricula
noi studenți doctoranzi. Studenții doctoranzi din acea școală doctorală, aflați în derularea
programului de studii universitare de doctorat, își continuă studiile conform contractului de
studii universitare de doctorat, până la finalizarea acestora.
Art. 41
(1) Evaluarea activității studenților doctoranzi este orientată predominant către
rezultatele activității de cercetare. Sunt avute în vedere rezultate – publicații, participări la
conferințe, brevete și patente – precum și calitatea acestora, estimată prin integrarea
publicațiilor în fluxul internațional, citări, premii etc.
(2) Evaluarea activității studenților doctoranzi urmărește explicit toate competențele
pe care doctorandul trebuie să le dezvolte în cadrul programului de studii universitare de
doctorat, conform Calificării de nivel 8 din Cadrul European al Calificărilor și din Cadrul
Național al Calificărilor.
(3) Evaluarea activității studenților doctoranzi se efectuează semestrial, pe baza
hotărârii consiliului școlii doctorale, de către comisii de evaluatori aprobate de consiliul
școlii doctorale.
(4) Procedurile și criteriile de evaluare sunt stabilite de consiliul școlii doctorale și
trebuie să permită:
a)
măsurarea corectă a performanțelor studenților doctoranzi, reflectând
inclusiv diferențele de performanță între aceștia ;
b)
analiza progresului studenților doctoranzi în dobândirea cunoașterii și a
deprinderilor asociate cu domeniul studiilor de doctorat;
c)
verificarea administrativă și academică pentru a asigura corectitudinea
procedurilor;
d)
transparența și informarea cu privire la criteriile de apreciere a studenților
doctoranzi;
e)
informarea studenților doctoranzi despre strategia evaluării, metodele,
criteriile evaluării și performanțele așteptate.
(5) Respectarea eticii științifice, profesionale și academice reprezintă un criteriu
explicit de evaluare continuă și finală a activității studentului doctorand.
(6) Evaluarea activității studenților doctoranzi se va face cu asigurarea unei
maxime transparențe, aducându-se la cunoștința studenților doctoranzi, de către evaluatori,
calificativele acordate.
Art. 42
(1) Școlile doctorale evaluează periodic, la intervale de 5 ani, activitatea
conducătorilor de doctorat titulari, pe baza unor proceduri elaborate de CSUD, ce au ca
temei autoevaluarea și evaluarea colegială internă și externă.
(2) Evaluarea internă a conducătorilor de doctorat titulari va ține cont de calitatea
rezultatelor obținute de aceștia în cercetare și în conducerea studenților doctoranzi, precum:
a) rezultatele cercetării științifice a conducătorului de doctorat (publicații, brevete
și alte modalități de valorificare a activității proprii de cercetare);
b) rezultatele cercetării științifice a studenților doctoranzi conduși de acest
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conducător de doctorat (publicații, brevete și alte modalități de valorificare a activității de
cercetare a studenților doctoranzi);

c)
alți indicatori ai activității științifice a conducătorului de doctorat
(participarea în proiecte de cercetare, participarea la conferințe naționale și internaționale,
apartenența la organizații profesionale);
d)
alți indicatori ai activității științifice a studenților doctoranzi conduși de
acest conducător de doctorat (participarea în proiecte de cercetare, participarea la
conferințe naționale și internaționale, apartenența la organizații profesionale).
(3)
O dată la 5 ani, conducătorii de doctorat sunt supuși unei evaluări
externe pe baza unor proceduri stabilite, la propunerea CNATDCU, prin ordin al ministrului
educației și cercetării. Rezultatele acestei evaluări sunt publice.
(4)
În urma evaluărilor interne sau externe, școala doctorală poate decide
prelungirea sau retragerea dreptului unui conducător de doctorat de a conduce doctorate
în cadrul unui program de studii universitare de doctorat al școlii doctorale, potrivit
regulamentului școlii doctorale.
7. Organizarea și derularea activităților școlilor doctorale
Art. 43
(1) Anul universitar al activităților școlilor doctorale începe, de regulă, la 01 octombrie
și se sfârșește la 30 septembrie. Anul universitar va fi structurat pe 2 semestre de activități
didactice și de cercetare, cu durata totală de 40 de săptămâni, și 3 vacanțe universitate, cu
durata totală de 12 săptămâni.
(2)
Structura anului universitar se propune de către consiliul școlii doctorale,
se avizează de CSUD și se aprobă de Senatul ANIMV.
Art. 44
(1) În fiecare an universitar, școlile doctorale organizează cel puțin o sesiune de
comunicări științifice, deschisă cadrelor didactice și cercetătorilor științifici, studenților
doctoranzi și masteranzi din ANIMV și din alte instituții de învățământ superior și cercetare
științifică.
(2) În fiecare an universitar, școlile doctorale organizează cel puțin o activitate de
genul unei școli tematice, deschisă studenților doctoranzi și masteranzi din ANIMV.
Art. 45
Școlile doctorale au obligația să ofere comunității universitare și oricăror
persoane fizice sau juridice interesate informații privind programele lor de studii
universitare de doctorat.
(2) Școlile doctorale vor asigura publicarea pe Internet a următoarelor informații:
a) regulamentul școlii doctorale;
b) informații privind modul de organizare și desfășurare a fiecărui program de
studii universitare de doctorat;
c) informații privind rezultatele și performanțele profesionale ale conducătorilor de
doctorat titulari;
d) informații despre studenții doctoranzi;
e) informații privind posturile vacante pentru studenți doctoranzi.

(1)
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8. Comunitatea universitară
Art. 46
1 Din comunitatea universitară a IOSUD ANIMV fac parte:
f)
conducătorii de doctorat titulari și afiliați;
g)
cadrele didactice asociate, implicate în realizarea activităților didactice și
de cercetare prevăzute în programele de studii universitare de doctorat ale școlilor doctorale;
h)
studenții doctoranzi înmatriculați la programele de studii universitare de
doctorat, pe formațiuni de ani de studii, pentru studenții aflați în programul de pregătire
bazat pe studii universitare avansate sau în programul individual de cercetare științifică;
i)
studenții doctoranzi aflați în perioada de grație pentru elaborarea tezei de
doctorat.
2 Conducătorii de doctorat titulari, conducătorii de doctorat afiliați, cadrele didactice
universitare asociate, cercetătorii științifici afiliați sau asociați și studenții doctoranzi încadrați
pe posturi de asistenți universitari sunt cuprinși în statul de funcții al școlilor doctorale,
corespunzător statutului fiecăruia, pe posturi didactice întregi și/sau pe fracții de posturi
didactice.
a. Studenții doctoranzi încadrați pe posturi de asistenți universitari în statul de funcții
al școlii doctorale pot desfășura activități didactice în cadrul ciclurilor I și II de studii
universitare ale ANIMV, în limita a 4-6 ore didactice pe săptămână.
b. Activitățile didactice care depășesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate
cu legislația în vigoare, intrând sub incidența Codului muncii, cu respectarea drepturilor și
obligațiilor ce revin salariatului și cu plata contribuțiilor datorate, potrivit legii, la asigurările
sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, la asigurările sociale de sănătate și pentru
accidente de muncă și boli profesionale.
c. Școlile doctorale pot angaja personal didactic auxiliar, personal de cercetare
și personal nedidactic, dacă finanțarea posturilor corespunzătoare este asigurată.
8.1 Conducătorii de doctorat
Art. 47
(1) Conform art. 166 din Legea educației naționale nr. 1/2011, calitatea de
conducător de doctorat este acordată prin ordin al ministrului educației și cercetării, la
propunerea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor
Universitare (CNATDCU) de acordare a atestatului de abilitare.
(2) Conducătorii de doctorat titulari și afiliați IOSUD ANIMV trebuie să îndeplinească
standardele minime și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, aprobate prin ordin
al ministrului educației și cercetării.
Art. 48
(1) Un conducător de doctorat este titular într-o școală doctorală a IOSUD ANIMV
dacă îndeplinește următoarele condiții:
a)
a avut calitatea de conducător de doctorat la momentul intrării în vigoare
a Legii educației naționale nr. 1/2011 sau a dobândit calitatea de conducător de doctorat
conform art. 166 din Legea educației naționale nr. 1/2011;
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are un contract de muncă cu ANIMV;
prin hotărâre a consiliului școlii doctorale i s-a acordat dreptul de a
conduce doctorate în programul de studii universitare de doctorat în domeniul pentru care
are dreptul de a conduce doctorate.

b)
c)

Art. 49
(1) Drepturile și obligațiile conducătorului de doctorat decurg din Legea educației
naționale nr. 1/2011, HG nr. 681/2011, Carta ANIMV, din prezentul Regulament și din
regulamentul școlii doctorale în cadrul căreia activează, precum și din contractul său de
muncă.
(2) Drepturile conducătorului de doctorat sunt precizate în regulamentul școlii
doctorale.
(3) Obligațiile conducătorului de doctorat sunt precizate în regulamentul școlii
doctorale.
Art. 50
(1) Un conducător de doctorat poate conduce doctorate numai în domeniul pentru
care a obținut acest drept.
(2) Un conducător de doctorat care este titular sau afiliat într-o singură școală
doctorală a ANIMV poate desfășura activități didactice și de cercetare și în alte școli
doctorale în calitate de cadru didactic universitar sau de cercetător științific.
(3) Un conducător de doctorat din ANIMV, care conduce doctorate la IOSUD
ANIMV, nu are dreptul de a mai conduce simultan și doctorate la alte IOSUD, excepție
făcând doctoratele conduse în cotutelă.

(4) Numărul maxim de studenți doctoranzi care pot fi coordonați simultan de către un
conducător de doctorat este de 12, din care 8-10 în perioada programului de studii universitare
de doctorat și 4-2 în perioada de grație pentru elaborarea tezei de doctorat. Conducătorii de
doctorat care depășesc oricare din aceste limite nu pot primi noi studenți doctoranzi în
coordonare.

(5) Art. 51
(1) Cadrele didactice universitare sau de cercetare științifică care conduc doctorate

și care se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani pot conduce studenții doctoranzi
aflați în coordonare la data pensionării până la împlinirea vârstei de 70 de ani, în cotutelă
cu unul dintre conducătorii de doctorat desemnat de consiliul școlii doctorale, până la
susținerea publica a tezelor de doctorat de către studenții doctoranzi.
(2) Conducătorii de doctorat care își continuă activitatea ca titulari, prin prelungirea
activității, conform prevederilor legale, după împlinirea vârstei de 65 ani, pot conduce
doctorate până la împlinirea vârstei de 70 ani, în condițiile în care primesc prelungirea de
activitate ca titulari până la aceasta vârstă. După pensionare pot conduce doctoratele în
cotutelă cu unul dintre conducătorii de doctorat desemnat de consiliul școlii doctorale, până la
susținerea publica a tezelor de doctorat de către studenții doctoranzi.

(3) În situația în care un conducător de doctorat titular nu dorește să-și continue
activitatea de conducere de doctorate după pensionare în cotutelă cu unul dintre
conducătorii de doctorat desemnat de consiliul școlii doctorale, consiliul școlii doctorale va
decide realocarea studenților doctoranzi în coordonarea altor conducători de doctorat din
școala doctorală.

23/26

8.2 Studenții doctoranzi
Art. 52

(1) Studenții doctoranzi pe locuri bugetate sunt înmatriculați de ANIMV în grupele de
studii pe ani universitari, în funcție de situația în care se află în raport cu programul de studii
universitar de doctorat.
(2) Studenții doctoranzi pe locuri bugetate sunt încadrați de ANIMV ca asistenți
universitari în statele de funcții didactice al școlilor doctorale sau asistenți universitari în
statele de funcții didactice ale departamentelor universitare, pe perioadă determinată, de
regulă pentru 3 ani.
(3) Pe toată durata activității, studentul doctorand pe locuri bugetate beneficiază
de recunoașterea vechimii în muncă și în specialitate.
(4) Studentul doctorand pe locuri bugetate beneficiază de asistență medicală
gratuită, fără plata contribuțiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, la
asigurările sociale de sănătate și pentru accidente de muncă și boli profesionale.
(5) Perioada studiilor universitare de doctorat, pentru studenții doctoranzi pe
locuri bugetate, este perioadă asimilată, conform legislației în domeniul pensiilor, pentru
stabilirea stagiului de cotizare, cu excepția cazului în care studentul doctorand
realizează venituri pentru care plătește, în această perioadă, contribuții la asigurările sociale.
Art. 53
(1) Studenții doctoranzi pe locuri cu taxă sunt înmatriculați de ANIMV în grupele de
studii pe ani universitari, în funcție de situația în care se află în raport cu programul de studii
universitar de doctorat.
(2) Studenții doctoranzi pe locuri cu taxă își asigură finanțarea studiilor doctorale prin
taxele de studii stabile anual de Senatul ANIMV.
(3) Taxele de studii se propun anual de către consiliile școlilor doctorale, se
validează de Consiliul de Administrație și se aproba de Senatul ANIMV.
(4) Pentru studenții doctoranzi pe locurile cu taxă, Senatul ANIMV stabilește în fiecare
an universitar cuantumul următoarelor taxe:
a)
taxa pentru perioada studiilor universitare de doctorat;
b)
taxa pentru susținerea publică a tezei de doctorat;
c)
taxa de studii pentru prelungirea studiilor universitare de doctorat;
d)
taxa de consultare facultativă a comisiei de îndrumare, pentru studenții aflați în
perioada de grație;
e)
taxa de studii doctorale aferente perioadei de refacere a tezei de doctorat.
(4) Modalitățile și termenele de achitare a taxelor de studii se precizează în contractele
de studii de doctorat.
Art. 54
(1) Drepturile și obligațiile studentului doctorand decurg din Legea educației naționale
nr. 1/2011, HG nr. 681/2011, Carta ANIMV, din prezentul Regulament și din regulamentul
școlii doctorale în cadrul căreia activează, precum și din contractul său de studii.
(2) Drepturile studentului doctorand sunt precizate în regulamentul școlii doctorale.
(3) Obligațiile studentului doctorand sunt precizate în regulamentul școlii doctorale.
Art. 55
(1) Calitatea de student doctorand se poate pierde în următoarele situații:
a) la solicitarea scrisă a studentului doctorand;
b) la solicitarea scrisă a conducătorului de doctorat, aprobată de consiliul școlii
doctorale, dacă conducătorul de doctorat a constatat că studentul doctorand nu își
îndeplinește obligațiile ce decurg din contractul de studii universitare de doctorat;
(2) Exmatricularea unui student doctorand se face prin decizie a rectorului ANIMV.
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9. Reguli de etică academică
Art. 56
(1) Cadrele didactice universitare sau de cercetare științifică din școlile doctorale
au obligația de a informa studenții doctoranzi cu privire la etica științifică, profesională și
academică și de a verifica respectarea acesteia, inclusiv respectarea prevederilor
deontologice, pe parcursul studiilor universitare de doctorat.
(2) Școlile doctorale iau măsuri pentru prevenirea și sancționarea abaterilor de la
normele eticii științifice, profesionale și universitare, conform codului de etică și
deontologie profesională al ANIMV.
(3) În cazul unor eventuale fraude academice, al unor încălcări ale eticii academice
sau al unor abateri de la buna conduită în cercetarea științifică, inclusiv al plagiatului,
studentul doctorand și/sau conducătorul său de doctorat răspunde/răspund în condițiile
legii.
Art. 57
(1) Este interzisă oferirea de către candidatul sau studentul doctorand, respectiv
acceptarea de către cadrele didactice și cercetătorii științifici, a unor cadouri sau altor
foloase necuvenite, inclusiv decontarea unor cheltuieli, membrilor comisiei de admitere la
studii universitare de doctorat, comisiei de îndrumare a unui student doctorand sau
comisiei de susținere publică a tezei de doctorat.
Art. 58
(1) Eventualele conflicte sau neînțelegeri dintre studentul doctorand și școala
doctorală se mediază de către CSUD.
(2) Eventualele conflicte sau neînțelegeri dintre studentul doctorand și
conducătorul său de doctorat se mediază de către consiliul școlii doctorale. Partea
nemulțumită de decizia consiliului școlii doctorale se poate adresa la CSUD.
Art. 59
(1) Tezele de doctorat (inclusiv anexele acestora) susținute public sunt documente
publice. Ele se publică pe un site administrat de MEN, cu respectarea legislației în vigoare
în domeniul drepturilor de autor.
(2) Protecția drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se
asigură în conformitate cu prevederile legii.
(3) Valorificarea dreptului de autor și/sau a drepturilor de proprietate intelectuală
asupra produsului sau creației originale realizate în cadrul programului de studii
universitare de doctorat se face în conformitate cu prevederile legislației în domeniu.
Art. 60
(1) Următoarele funcții din ANIMV sunt incompatibile, în sensul art. 295 alin. (4) din
Legea educației naționale nr. 1/2011, și nu pot fi ocupate concomitent de către soți, afini și
rude până la gradul al III-lea inclusiv:
a) funcția de rector al ANIMV cu cea de director al CSUD;
b) funcția de președinte al Senatului ANIMV cu cea de director al CSUD;
c) funcția de prorector cu cea de director al CSUD;
d) funcția de director al CSUD cu cea de director al unei școli doctorale;
(2) Este interzis ca un candidat la studiile universitare de doctorat să se afle în
relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv cu membri ai comisiei de
concurs pentru admiterea la studiile universitare de doctorat.
(3) Este interzis ca un student doctorand să se afle în relație de soți, afini și rude
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până la gradul al III-lea inclusiv cu conducătorul său de doctorat, cu membri ai comisiei de
îndrumare sau ai comisiei de susținere publică a tezei de doctorat.
(4) Persoane care se află în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea
inclusiv nu pot fi numite în aceeași comisie de admitere la studii universitare de doctorat, în
aceeași comisie de îndrumare a unui student doctorand sau în aceeași comisie de
susținere publică a tezei de doctorat.

10. Contractul de studii universitare de doctorat
Art. 61
(1) În calitate de furnizor de servicii educaționale, IOSUD ANIMV stabilește cu fiecare
student doctorand un contract de studii universitare de doctorat, în concordanță cu
prevederile legii.
(2) Contractul de studii universitare de doctorat este semnat de studentul
doctorand, conducătorul de doctorat, directorul școlii doctorale, consilierul juridic, contabilulșef și rectorul ANIMV.
(3) Contractul de studii se încheie înainte de începerea anului universitar.
(4) Pentru fiecare modificare a condițiilor contractuale de studii de doctorat se
întocmește un act adițional la contractul de studii universitare de doctorat, care este semnat
de aceleași persoane menționate la (2).
(5) Modelul contractului de studii universitare de doctorat și cel al actelor adiționale la
acest contract se elaborează de școala doctorală, se avizează în consiliul școlii
doctorale și se aprobă de către CSUD.

(6) Contractul de studii universitare de doctorat, actele adiționale și anexele
contractului cuprind cel puțin următoarele informații:
a)
datele de identificare ale reprezentantului legal al IOSUD ANIMV;
b)
datele de identificare ale studentului doctorand și ale conducătorului de doctorat;
c)
date despre programul de studii universitare de doctorat;
d)
tema de cercetare aleasă;
e)
numărul minim al referatelor de cercetare științifice, al articolelor științifice și al
participărilor la conferințe științifice;
f)
limba în care se redactează și se susține teza de doctorat;
g)
termenul de finalizare a tezei de doctorat;
h)
condițiile de promovare a anului universitar;
i)
condițiile de întrerupere a programului individual de cercetare științifică;
j)
condițiile de prelungire a programului individual de cercetare științifică;
k)
cuantumul lunar al bursei, după caz;
l)
cuantumul taxelor de studiu, după caz.

11. Dispoziții finale
Art. 62
(1) Actualul Regulament intră în vigoare începând cu mandatul 2020-2024 al CSUD.
(2) La data intrării în vigoare a actualului Regulament, Regulamentul de organizare
si desfășurare a studiilor universitare de doctorat în Academia Națională de Informații „Mihai
Viteazul” (2015) se abrogă.
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