ASUMAREA RĂSPUNDERII
Subsemnaţii:
1. .........................................................................................................................., în calitate de
student-doctorand al I.O.S.U.D. Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova, autor al
tezei de doctorat cu titlul : ............................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. ....... univ. dr. ....................................................................................................., în calitate de
conducător de doctorat al autorului tezei de doctorat, membru al Scolii Doctorale a I.O.S.U.D.
Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova
DECLARĂM
pe propria răspundere că am luat la cunostinţă prevederile art. 143, alin. (4) si (5)* si art. 170**
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 si ale art. 65, alin. 5-7***, art. 66, alin (2)**** din
Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind probarea Codului studiilor universitare de doctorat
şi ne asumăm consecinţele nerespectării acestora.
Dată azi, ……………………..
Semnătură,
Student - doctorand,

Semnătură,
Conducător de doctorat,

*(4) îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie, de doctorat răspund solidar cu autorii acestora
de asigurarea originalităţii conţinutului acestora
*(5) este interzisă comercializarea de lucrări stiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a
calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat.
**(1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau etică profesională, Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului si Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, după caz, de CNATDCU, de
CNCS, de Consiliul de etică si management universitar sau de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării
Stiinţifice, Dezvoltării Tehnologice si Inovării, poate lua următoarele măsuri, alternativ sau simultan:
a) retragerea calităţii de conducător de doctorat;
b) retragerea titlului de doctor;
c) retragerea acreditării scolii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului scolii doctorale de a organiza
concurs de admitere pentru selectarea de noi studenţi-doctoranzi.
(2) Reacreditarea scolii doctorale se poate obţine după cel puţin 5 ani de la pierderea acestei calităţi,
numai în urma reluării procesului de acreditare, conform art. 158
(3) Redobândirea calităţii de conducător de doctorat se poate obţine după cel puţin 5 ani de la pierderea
acestei calităţi, la propunerea IOSUD, pe baza unui raport de evaluare internă, ale cărui aprecieri sunt
validate printr-o evaluare externă efectuată de CNATDCU. Rezultatele pozitive ale acestor proceduri sunt
condiţii necesare pentru aprobare din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.
(4) Conducătorii de doctorat sunt evaluaţi o dată la 5 ani. Procedurile de evaluare sunt stabilite de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, la propunerea CNATDCU.
***(5) teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice material
preluat.
(6) studentul - doctorand este autorul tezei de doctorat si îsi asumă corectitudinea datelor si informaţiilor
prezentate în teză, precum si a opiniilor si 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, conform art. 170 din Legea
1/2011
**** protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în conformitate cu
prevederile legii

