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Regulament de finalizare a studiilor universitare de doctorat la UMFCV

Art. 1. — Regulamentul studiilor universitare de doctorat, constituie cadrul legal care
reglementează organizarea şi implementarea programelor de studii universitare de doctorat
în cadrul IOSUD UMF Craiova
Art. 2. — Termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) studii universitare de doctorat - ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate
constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice,
capabile de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin
cercetare pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi constituie o experienţă
profesională de cercetare, finalizată, după susţinerea tezei de doctorat, prin
acordarea titlului de doctor;
b) student-doctorand - studentul înmatriculat în programul de studii universitare de
doctorat;
c) conducător de doctorat - cadrul didactic sau cercetătorul, cu experienţă în domeniul
cercetării ştiinţifice, care coordonează activitatea studentului-doctorand în urma
dobândirii acestui drept, în conformitate cu prevederile art. 166 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011;
d) program de studii universitare de doctorat - denumit în continuare programul de
doctorat - totalitatea activităţilor în care este implicat studentul-doctorand, relevante
din punctul de vedere al studiilor universitare de doctorat;
e) teza de doctorat - lucrarea ştiinţifică originală elaborată de către un studentdoctorand în cadrul studiilor universitare de doctorat, condiţie legală pentru
obţinerea titlului de doctor;
f) instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat - denumită în continuare
IOSUD - instituţia care are dreptul de a organiza programe universitare de doctorat;
g) şcoala doctorală - o structură organizatorică şi administrativă constituită în cadrul
IOSUD şi care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o
anumită disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară
TEZA DE DOCTORAT ŞI FINALIZAREA STUDIILOR
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 3. — (1) În domeniile de studii reglementate la nivel european, durata studiilor
universitare de doctorat respectă legislaţia corespunzătoare.

2

Regulament de finalizare a studiilor universitare de doctorat la UMFCV
(2) Durata programului de doctorat este de 4 ani, în cadrul învăţământului superior
medical uman şi farmaceutic, conform art. 174 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
(3) Din motive temeinice, justificate în scris, la propunerea conducătorului de
doctorat, CSUD poate propune prelungirea duratei programului de doctorat cu 1—2 ani, în
limita fondurilor disponibile, cu aprobarea senatului universitar.
(4) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, justificate
cu acte, prevăzute şi de legislaţia muncii pentru angajaţii cadre didactice (boală, creştere şi
îngrijire copil, etc.). Durata acestor studii se prelungeşte cu perioadele cumulate ale
întreruperilor aprobate.
(5) Prelungirea prevăzută la alin. (3), respectiv întreruperea şi prelungirea prevăzute
la alin. (4) se stabilesc prin acte adiţionale la contractul de studii universitare de doctorat.
Art. 4. — (1) Daca studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul
stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale
la acesta, studentul-doctorand mai are la dispoziţie o perioada de graţie de maximum 2 ani
pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea acestui termen conducând în mod
automat la exmatricularea sa.
(2) În perioada de graţie prevăzută la alin. (1) studentul - doctorand nu poate
beneficia de bursa de doctorat acordată din granturile doctorale.
Art. 5. — După susţinerea tezei de doctorat, IOSUD eliberează o adeverinţă care
atestă perioada în care studentul - doctorand a urmat studiile universitare de doctorat,
indiferent dacă acestea au fost promovate sau nu.
Art. 6. — (1) Susţinerea publică a tezelor de doctorat ale studenţilor-doctoranzi care
provin de la o şcoală doctorală care şi-a pierdut acreditarea se organizează de către o altă
şcoală doctorală acreditată, din acela şi domeniu sau dintr-un domeniu similar.
(2) Comisia de doctorat este aprobată de consiliul şcolii doctorale acreditate, iar
preşedintele comisiei de doctorat reprezintă IOSUD din care face parte şcoala doctorală
acreditată.
(3) Diploma şi titlul de doctor se acordă de către IOSUD din care face parte şcoala
doctorală acreditată care a organizat susţinerea publică a tezei.
Art. 7. — Evaluarea în vederea acordării titlului de doctor se face pe baza tezei de
doctorat şi a susţinerii publice a acesteia.
Art. 8. — (1) Teza de doctorat este structurată astfel încât, în problematica
domeniului include părţile: CURPINS, INTRODUCERE, STADIUL CUNOAŞTERII,
CONTRIBUŢII PROPRII, CONCLUZII FINALE, BIBLIOGRAFIE, ANEXE (după caz) şi
separat REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT (redactat într-o limbă de circulaţie
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internaţională pe 7-9 pagini incluzând CUPRINS, CUVINTE CHEIE, SINTEZE ALE
PĂRŢILOR PRINCIPALE ALE TEZEI DE DOCTORAT şi CV-UL doctorandului).
(2) O treime din teza de doctorat va fi alocată primelor trei capitole (CURPINS,
INTRODUCERE, STADIUL CUNOAŞTERII), restul de două treimi revenind celorlalte
capitole. Teza va fi redactată pe o singură pagină a foii şi va cuprinde aproximativ 250
cuvinte pe pagină. Bibliografia tezei de doctorat va cuprinde aproximativ 200 de titluri,
preponderent din ultimii 5 ani. Bibliografia va include şi lucrările publicate de autorul tezei
de doctorat în domeniul cercetat.
(3) Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare
cu conducătorul de doctorat şi va respecta structura-cadru şi limitările impuse de prezentul
regulament.
(4) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand
până în momentul finalizării acesteia în vederea susţinerii publice.
(5) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei
pentru orice material preluat.
(6) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea
datelor şi informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate
în teză.
(7) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea
standardelor de calitate sau de etica profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii
conţinutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea nr. 1/2011.
Art. 9 În vederea susţinerii publice a tezei de doctorat, studentul-doctorand va
depune următoarele documente:
- Teza de doctorat legată şi copertată, în 2 exemplare, însoţită de 3 CD-uri cu teza în
format electronic (.pdf);
- Propunerea conducătorului de doctorat privind componenţa comisiei;
- Acordul comisiei de îndrumare şi al conducătorului de doctorat privind susţinerea
publică a tezei de doctorat;
- Lista lucrărilor ştiinţifice publicate, comunicate, prezentate de către studentuldoctorand pe perioada desfăşurării studiilor doctorale în legătură cu cercetarea efectuată
(minimum două lucrări publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale),
contrasemnată de către conducătorul de doctorat, însoţită de copii ale publicaţiilor
enumerate;
- Cererea doctorandului adresată directorului şcolii doctorale privind acceptarea
depunerii tezei de doctorat. Teza de doctorat poate fi depusă numai după ce studentul4
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doctorand şi-a îndeplinit toate obligaţiile contractuale. În cazul în care teza de doctorat nu
respectă criteriile de elaborare stabilite de regulamentul şcolii doctorale, va fi înapoiată
pentru a fi refăcută.
- Aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare, cu referiri la fiecare
criteriu de evaluare.
Criterii de evaluare:
TD1. Teza de doctorat este structurată astfel încât, în problematica domeniului,
include părţile: Cuprins, Introducere, Stadiul cunoaşterii, Contribuţii proprii, Concluzii finale,
Bibliografie, Anexe (după caz), Rezumat al tezei de doctorat într-o limbă de circulaţie
internaţională.
Aprecierea se va încheia cu " Consider criteriul TD1 îndeplinit".
TD2. Teza de doctorat se caracterizează prin nivel calitativ ridicat: valoarea
informaţiei, importanţa rezultatelor proprii, claritatea formulărilor, relevanţa surselor
bibliografice, etc.
Aprecierea se va încheia cu " Consider criteriul TD2 îndeplinit".
TD3. Realizările descrise în teza de doctorat au fost publicate de doctorand, în
calitate de unic autor/prim autor/ co-autor, în reviste de specialitate recunoscute şi/sau în
volume ale unor manifestări ştiinţifice recunoscute sau/şi ca brevete de invenţie.
Aprecierea se va încheia cu " Consider criteriul TD3 îndeplinit"
- Asumarea răspunderii, scrisă de mână, în care afirmă că teza de doctorat este
rezultatul propriilor activităţi şi realizări, în caz contrar doctorandul suportând consecinţele
în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la declaraţia în fals;
- Copia legalizată a diplomei de licenţă sau a diplomei echivalente acesteia;
- Copia legalizată a foii matricole sau documentelor echivalente acesteia
(suplimentul la diplomă);
- Copia legalizată a diplomei de bacalaureat (tradusă şi legalizată în limba română
pentru cetăţenii străini);
- Copia legalizată a certificatului de naştere, a certificatului de căsătorie (doar în
cazul schimbării numelui), traduse şi legalizate în limba română pentru cetăţenii străini;
- Fişa de lichidare;
- Chitanţa doveditoare de plată a taxei pentru susţinerea publică a tezei de doctorat
(în cuantumul fixat de către Senatul U.M.F. Craiova).
Cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii publice a tezei de doctorat, studentul
doctorand va depune:
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a. Solicitarea privind programarea susţinerii publice a tezei de doctorat, însoţită de
referatele membrilor referenţi şi ale conducătorului (conducătorilor, în cazul cotutelei) de
doctorat, în original, în două exemplare.
Solicitarea poate fi avizată numai dacă toate referatele depuse sunt favorabile.
Pe perioadele vacanţelor, prevăzute în structura anului universitar, nu pot fi
programate susţineri publice ale tezelor de doctorat.
Susţinerile publice ale tezelor de doctorat sunt programate, de regulă, vinerea, în
limita a maximum 3 teze de doctorat pe zi. Excepţiile de la această regulă sunt analizate şi
aprobate individual de către conducerea şcolii doctorale.
În cazul în care unul dintre membrii referenţi nu poate fi prezent la susţinerea publică
a tezei, la dosar se va prezenta, în două exemplare, un ’’vot în plic’’ cu calificativul acordat
şi motivaţia absenţei referentului.
b. Rezumatul tezei de doctorat:
- în limba română, în 30 de exemplare (printat) şi în format electronic (.pdf) pe un
CD;
- într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză etc.), în 3 exemplare şi în
format electronic (.pdf) pe un CD.
Rezumatul în limba străină va avea maxim 7 - 9 pagini şi va include: CUPRINS,
CUVINTE-CHEIE, sinteze ale părţilor principale ale tezei de doctorat; CV-ul doctorandului.
Art. 10. — (1) Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente
publice şi se redactează şi în format digital. Teza de doctorat şi anexele sale se publică pe
un site administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu
respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor.
(2) Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se
asigură în conformitate cu prevederile legii.
(3) Valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de proprietate industrială
asupra produsului sau creaţiei originale realizate în cadrul programului de studii universitare
de doctorat se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.
Art. 11. — (1) Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în
şedinţă publică a tezei de doctorat în faţa comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat,
denumită în continuare comisie de doctorat.
(2) Susţinerea publică poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat şi
comisia de îndrumare şi-au dat acordul.
(3) În urma identificării unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare,
inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori
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înlocuirea rezultatelor cu date fictive, în cadrul evaluării tezei de către conducătorul de
doctorat sau comisia de îndrumare, acordul de susţinere publică nu se obţine.
(4) Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de
consiliul şcolii doctorale. Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri:
preşedintele, ca reprezentant al IOSUD, conducătorul de doctorat şi cel puţin 3 referenţi
oficiali, din ţară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de
doctorat şi din care cel puţin 2 îşi desfăşoară activitatea în afara IOSUD U.M.F. Craiova.
Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel puţin funcţia didactică de
conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II, ori au calitatea de conducător
de doctorat, în ţară sau în străinătate.
(5) Atât IOSUD U.M.F. Craiova, cât şi şcoala doctorală pot impune standarde
minimale de performanţă ştiinţifică pe care membrii comisiei de doctorat trebuie sa le
satisfacă pentru a putea face parte din comisia respectivă, standarde aduse anticipat la
cunoştinţă conducătorilor de doctorat din şcolile doctorale ale IOSUD U.M.F. Craiova.
(6) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de către
toţi membrii comisiei de doctorat şi în prezenţa a cel puţin 4 dintre aceştia, cu participarea
obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat.
(7) Susţinerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor
comisiei de doctorat şi a publicului, conform art. 168 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
(8) Este interzisă oferirea de către studentul-doctorand a unor cadouri sau altor
asemenea foloase necuvenite membrilor comisiei de doctorat ori solicitarea ca studentuldoctorand să contribuie la decontarea unor cheltuieli aferente deplasării unor membri ai
comisiei de doctorat sau organizării susţinerii publice a tezei de doctorat.
Art. 12. — (1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor
referenţilor oficiali, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe
care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt:
„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”.
(2) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării
tezei, atât anterior susţinerii publice, cât şi în cadrul acesteia, abateri grave de la buna
conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau
publicaţiilor altor autori, confecţionarea 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 instituţiei de învăţământ superior în care este
înmatriculat studentul-doctorand şi comisia de etică a instituţiei în care este angajat
conducătorul de doctorat pentru analiza şi soluţionarea cazului, inclusiv prin exmatricularea
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studentului-doctorand, potrivit art. 306—310 şi 318—322 din Legea nr. 1/2011 şi
prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare;
b) să notifice abaterile tuturor membrilor comisiei de doctorat şi să propună
acordarea calificativului „Nesatisfăcător”.
(3) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de
cercetare ştiinţifica şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului
„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”, comisia de doctorat propune acordarea
titlului de doctor. Propunerea se înaintează CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma
evaluării dosarului, propune Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
acordarea sau neacordarea titlului de doctor.
(4) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat precizează
elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi
solicită o nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa
aceleiaşi comisii de doctorat ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua
susţinere publică se obţine calificativul „Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acordă, iar
studentul-doctorand este exmatriculat.
(5) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD
primeşte din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului o motivaţie
scrisă de invalidare, redactată în baza observaţiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate
fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la data primei invalidări. Dacă lucrarea de
doctorat se invalidează şi a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentuldoctorand va fi exmatriculat.
Art. 13. — (1) Titlul de doctor se atribuie prin Ordin al Ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU.
(2) În cazul constatării nerespectării standardelor de calitate sau de etică
profesională, inclusiv în cazul constatării plagiatului, pe baza unor rapoarte întocmite de
către CNATDCU, de CNCS sau de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice,
Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
poate revoca, prin ordin, acordarea titlului de doctor.
Art. 14. — (1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii
universitare de doctorat se numeşte diplomă de doctor. În diploma care certifică obţinerea
şi deţinerea titlului de doctor se menţionează, în mod expres, domeniul disciplinar sau
interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul ştiinţific.
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(2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific se conferă de către
IOSUD U.M.F. Craiova diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul „Dr.”
(3) Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obţinut de studentul-doctorand,
respectiv „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”. De asemenea, pe diploma de
doctor se va înscrie şi o menţiune în limba latină, după cum urmează:
a) pentru calificativul „Excelent” se înscrie menţiunea „Summa cum laude”;
b) pentru calificativul „Foarte bine” se înscrie menţiunea „Magna cum laude”;
c) pentru calificativul „Bine” se înscrie menţiunea „Cum laude”.
Prezentul regulament a fost actualizat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii de
Medicină şi Farmacie din Craiova din data de 15 septembrie 2011 şi este valabil începând
cu anul universitar 2011-2012.
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