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CAPITOLUL I 
 

Dispoziţii generale 
 

 Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84/1995 
[Art.71 alin. (2), Art. 80 alin. (1), Art. 92 alin. (2) şi alin. (3)], republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, în temeiul Art. 14 din Legea nr. 288/2004, 
privind organizarea studiilor universitare, în conformitate cu reglementările Hotărârii 
Guvernului României nr. 567/2005 şi ale Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării 
nr. 4491 din 6 iulie 2005,  
Universitatea din Craiova este atestată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării (numit 
în continuare M.Ed.C.) şi de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 
Diplomelor şi Certificatelor Universitare (numit în continuare C.N.A.T.D.C.U.) ca 
Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (numită în continuare 
I.O.S.U.D) 

(2) Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare şi are ca finalitate 
dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de cercetare ştiinţifică.  

(3) Doctoratul are două componente: Programul de studii universitare avansate şi 
Programul de cercetare ştiinţifică.  

 
 

 Art. 2. - (1) În cadrul Universităţii din Craiova, doctoratul este de tip ştiinţific.  
 (2) Doctoratul ştiinţific se organizează în 6 domenii fundamentale şi 21 domenii. 
Nomenclatorul domeniilor fundamentale şi domeniilor de doctorat al I.O.S.U.D. – 
Universitatea din Craiova este prezentat în Anexa 1. 
 (3) Universitatea din Craiova, în calitate de I.O.S.U.D., promovează 
interdisciplinaritatea în studiile universitare de doctorat.  
 

 
CAPITOLUL II 

 

Organizarea studiilor universitare de doctorat 
 

Art. 3. - (1) Doctoratul se organizează cu aprobarea M.Ed.C., pe baza evaluării 
periodice a capacităţii instituţiei de a oferi un mediu integrat de învăţare şi cercetare 
avansată de nivel naţional şi internaţional. 
 (2) Universitatea din Craiova şi fiecare domeniu de doctorat sunt evaluate de 
către o comisie de experţi, folosind un sistem de criterii şi o metodologie care se aprobă 
prin Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 
 (3) Pentru organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, 
Universitatea din Craiova constituie Departamentul de studii universitare de doctorat 
(numit în continuare D.S.U.D.). Managementul D.S.U.D. este realizat de Consiliul 
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Programelor de Studii Universitare de Doctorat care are în componenţă conducători de 
doctorat ai şcolilor doctorale. Structura Consiliului Programelor de Studii Universitare 
de Doctorat este: Preşedinte, Vice-preşedinte, Consilieri ştiinţifici şi Secretar. Atributele 
manageriale, sarcinile D.S.U.D., precum şi relaţiile cu alte compartimente ale 
Universităţii din Craiova vor fi precizate prin Regulamentul propriu de organizare şi 
funcţionare. Consiliul Programelor de Studii Universitare de Doctorat este propus de 
Biroul Senatului şi aprobat de Senatul Universităţii din Craiova.  
 (4) Pentru desfăşurarea ciclului de studii universitare de doctorat, Universitatea 
din Craiova, prin D.S.U.D., poate forma consorţii cu institutele Academiei Române şi 
alte institute de cercetare şi de învăţământ din ţară şi din străinătate. 
 (5) D.S.U.D. are obligaţia de a publica anual un raport privind ciclul de studii 
universitare de doctorat, însoţit de sinteze ale tezelor de doctorat susţinute în anul 
respectiv. 
 (6) D.S.U.D. este subordonat Biroului Senatului Universităţi din Craiova. 
 (7) Programele de studii universitare de doctorat sunt organizate în Şcoli 
doctorale.  

(8) Şcoala doctorală se înfiinţează într-un singur domeniu fundamental cu 
condiţia de a avea minim trei conducători de doctorat.  Şcoala doctorală se înfiinţează în 
cadrul structurilor academice, didactice şi de cercetare. Şcoala doctorală se poate 
înfiinţa în jurul centrelor de excelenţă. Membrii centrelor de excelenţă sunt membri ai 
şcolii doctorale. 

(9) Aprobarea de înfiinţare a şcolilor doctorale este dată de Senatul Universităţii 
din Craiova 

(10) Managementul şcolii doctorale este realizat de Consiliul Ştiinţific al Şcolii 
Doctorale care are în componenţă conducători de doctorat. Consiliul Ştiinţific al Şcolii 
Doctorale are următoarea structură: Director, Consilieri ştiinţifici şi Secretar. Consiliul 
Ştiinţific al Şcolii Doctorale este propus de Biroul Consiliului facultăţii, avizat de 
D.S.U.D. şi aprobat de Senatul Universităţii din Craiova.  
 
 

CAPITOLUL III 
 

Conducătorul de doctorat 
 

 Art. 4. - (1) Conducător de doctorat poate fi un profesor universitar, un profesor 
universitar consultant, un academician sau un cercetător ştiinţific principal gradul I, care 
are titlul de doctor obţinut în domeniul respectiv. 
 (2) Conducătorul de doctorat este recomandat Senatului Universităţii din Craiova 
de către D.S.U.D. care, în urma evaluării activităţii didactice şi de cercetare, constată 
relevanţa naţională şi internaţională  a realizărilor profesionale, precum şi profilul 
moral. Fiecare Şcoală doctorală stabileşte propriile standarde privind conferirea calităţii 
de conducător de doctorat, potrivit reglementărilor în vigoare. 
 (3) Conducătorul de doctorat se numeşte prin ordin al M.Ed.C., la propunerea 
Senatului Universităţii din Craiova, cu avizul C.N.S.T.D.C.U. 
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 (4) Conducătorul de doctorat îşi desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare în 
Universitatea din Craiova sau în instituţiile care formează consorţiul. Un conducător de 
doctorat îşi poate desfăşura activitatea prin afiliere la o singură I.O.S.U.D. şi poate 
îndruma maximum 15 doctoranzi, pe durata studiilor universitare de doctorat. 
 (5) După pensionare, conducătorul de doctorat, cu excepţia celui care a obţinut 
calitatea de profesor universitar consultant, nu mai poate primi spre îndrumare noi 
doctoranzi. 
 
 

CAPITOLUL IV 
 

Asigurarea calităţii în cadrul studiilor universitare de doctorat 
 

 Art. 5. - (1) Evaluarea calităţii studiilor universitare de doctorat se realizează de 
către comisiile interne şi externe de audit care promovează procedurile din practica 
celor mai bune universităţi şi centre de cercetare naţionale şi internaţionale. 
 (2) Principalii responsabili de calitatea studiilor universitare de doctorat sunt: 
I.O.S.U.D. – Universitatea din Craiova, conducătorul de doctorat şi doctorandul. 
 (3) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, 
Senatul Universităţii din Craiova poate lua următoarele măsuri: 
 a) demiterea Consiliului Ştiinţific al Şcolii Doctorale, în caz de lipsă de 
preocupare pentru promovarea mecanismelor de asigurare a calităţii studiilor 
universitare de doctorat; 
 b) suspendarea dreptului de a organiza concurs de admitere, pe o perioadă de 
până la trei ani, conducătorilor de doctorat cărora C.N.A.T.D.C.U. le-a invalidat trei 
teze de doctorat; 
 c) retragerea titlului de doctor pentru plagiat; 
 (4) Redobândirea dreptului de a mai organiza concurs de admitere în ciclul de 
studii universitare de doctorat pentru un conducător de doctorat se poate obţine pe baza 
unui nou raport de evaluare aprobat de Senatul Universităţii din Craiova, şi, după caz, 
cu avizul favorabil al C.N.A.T.D.C.U. şi cu aprobarea M.Ed.C. 
 (5) Conducătorii de doctorat şi I.O.S.U.D. – Universitatea din Craiova se 
evaluează intern şi extern o dată la cinci ani. 
 
 

CAPITOLUL V 
 

Organizarea ciclului de studii universitare de doctorat 
 

 Art. 6. - (1) Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 
trei ani şi se cuprinde între data înmatriculării la doctorat şi data oficială a depunerii 
tezei de doctorat. 
 (2) În situaţii speciale, durata poate fi prelungită cu unu-doi ani. Durata cu care se 
prelungeşte ciclul de studii universitare de doctorat se finanţează de doctorand sau prin 
proiecte de cercetare. 
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 (3) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe, la cererea doctorandului. 
Aprobarea cererii de întrerupere este acordată de către Biroul Senatului, în baza 
acordului conducătorului de doctorat şi a avizului Consiliului Ştiinţific al Şcolii 
Doctorale. Perioadele de întrerupere cumulate nu pot depăşi doi ani. 
 (4) Durata desfăşurării doctoratului se prelungeşte în caz de întrerupere, 
corespunzător cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate de Biroul Senatului. 
 
 
 Art. 7. - (1) Doctoratul se desfăşoară pe baza unui contract de studii doctorale 
încheiat între doctorand, conducătorul de doctorat şi I.O.S.U.D. – Universitatea din 
Craiova.  
 (2) Modelul de contract de studii doctorale se elaborează de către D.S.U.D. În 
contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor implicate pe cele două 
componente ale studiilor universitare de doctorat, astfel încât să fie respectate cerinţele 
de asigurare a calităţii. 
 
 
 Art. 8. - Doctoratul se desfăşoară în limba română sau o altă limbă de circulaţie 
internaţională, la cererea doctorandului, conform contractului de studii doctorale. 
 
 
 Art. 9. - Studiile universitare de doctorat se desfăşoară în şcoli doctorale, pe baza 
unui Plan de învăţământ aprobat de Biroul Senatului. Activităţile celor două 
componente ale studiilor universitare de doctorat sunt semestrizate. 
 
 
 Art. 10. – (1) Planul de învăţământ pentru Programul de studii universitare 
avansate cuprinde atât disciplinele de cunoaştere avansată în cadrul domeniului de studii 
de doctorat, cât şi disciplinele de pregătire complementară. Disciplinele se structurează 
pe module. 
 (2) Şcoala doctorală încurajează flexibilitatea în organizarea pregătirii 
universitare, astfel încât fiecare doctorand să poată opta pentru acele discipline care 
servesc cel mai bine programului propriu de cercetare ştiinţifică. 
 (3) Şcoala doctorală stabileşte prin Regulamentul propriu de organizare şi 
funcţionare: 
 a) numărul semestrelor pentru studii universitare avansate (cel puţin două 
semestre); 
 b) durata (ore/săptămâni) şi structura activităţilor didactice (cursuri, seminarii şi 
lucrări aplicative); 
 c) modul de finalizare a disciplinelor (examen, colocviu); 
 d) metodologia de evaluare a cunoştinţelor; 
 e) numărul creditelor transferabile pentru fiecare disciplină;  
 f) programul orar al studiilor universitare avansate. 
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 (4) Programul de studii universitare avansate se finalizează prin susţinerea unui 
Proiect de cercetare ştiinţifică. Tema proiectului de cercetare ştiinţifică se stabileşte de 
către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul şi se corelează cu Programul de 
studii universitare avansate, cu domeniul de competenţă al conducătorului de doctorat şi 
cu proiectele de cercetare promovate de Universitatea din Craiova. Tema proiectului de 
cercetare ştiinţifică este avizată de Consiliul Ştiinţific al Şcolii Doctorale. 
 
 
 Art. 11. - (1) Programul de cercetare ştiinţifică este organizat în domeniul de 
competenţă prin care s-a consacrat conducătorul de doctorat. 
 (2) Durata programului de cercetare ştiinţifică este corelată cu durata programului 
de studii universitare avansate şi nu poate fi mai mare de patru semestre. 
 (3) Programul de cercetare ştiinţifică al fiecărui doctorand este propus de 
conducătorul de doctorat, avizat de Consiliul Ştiinţific al Şcolii Doctorale şi aprobat de 
D.S.U.D. 
 (4) Aprobarea programului de cercetare ştiinţifică al unui doctorand înseamnă 
admiterea sa în cea de-a doua componentă a studiilor universitare de doctorat. 

(5) Programul de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în cadrul catedrelor şi 
centrelor de excelenţă ale Universităţii din Craiova, în cadrul institutelor Academiei 
Române şi institutelor de cercetare sau de învăţământ superior din ţară sau străinătate, 
partenere cu Universitatea din Craiova. 

(6) Rezultatele intermediare ale programului de cercetare ştiinţifică sunt 
prezentate de doctorand spre dezbatere în cadrul catedrelor de profil sau centrelor de 
excelenţă ale Universităţii din Craiova, sub forma unor rapoarte ştiinţifice. Şcoala 
doctorală stabileşte prin regulament propriu numărul, frecvenţa şi cerinţele minimale ale 
rapoartelor intermediare de cercetare ştiinţifică. I.O.S.U.D. – Universitatea din Craiova 
încurajează şi susţine publicarea rapoartelor ştiinţifice în reviste recunoscute în plan 
naţional şi internaţional. 

(7) Programul de cercetare ştiinţifică se finalizează prin prezentarea publică a 
tezei de doctorat. 

 
 
Art. 12. - (1) Studiile universitare de doctorat în etapa programului de cercetare 

ştiinţifică se pot organiza în cotutelă internaţională. Doctorandul îşi desfăşoară 
activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din Universitatea 
din Craiova şi a unui conducător de doctorat dintr-o universitate din altă ţară, pe baza 
unui acord de cotutelă încheiat între cele două universităţi. 

(2) Acordul de cotutelă stipulează cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului 
în fiecare dintre cele două universităţi implicate, inclusiv obligaţiile lor financiare, în 
concordanţă cu contribuţia pe care o au în cotutelă şi cu legislaţia specifică din fiecare 
ţară. 

(3) Universitatea care înmatriculează iniţial doctorandul organizează studiile 
universitare avansate şi are rolul principal. Cea de-a doua universitate participă numai la 
programul de cercetare ştiinţifică şi are rolul de cotutelă. 
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(4) Acordul de cotutelă prevede recunoaşterea reciprocă a titlului ştiinţific de 
doctor de către autorităţile de resort din cele două ţări pe baza competenţelor acestora şi 
în conformitate cu prevederile legale din fiecare ţară. 

Art. 13. - (1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza în forma de 
învăţământ cu frecvenţă şi fără frecvenţă. 

(2) Doctoratul cu frecvenţă se poate organiza în regim de finanţare de la bugetul 
de stat şi/sau în regim cu taxă. M.Ed.C. alocă anual pentru doctoratul cu frecvenţă un 
număr de locuri finanţate de la buget şi un număr de burse. Locurile finanţate de la 
buget fără bursă pot fi ocupate şi de către preparatori. Cu titlul de excepţie, asistenţii vor 
concura pe aceste locuri până în anul 2009. Bursele se alocă în funcţie de performanţele 
profesionale numai doctoranzilor cu finanţare de la buget. 

(3) Doctoratul fără frecvenţă se organizează numai în regim cu taxă. Numărul de 
locuri pentru doctoratul în regim cu taxă este propus de D.S.U.D. şi aprobat de Biroul 
Senatului. Cuantumul taxei poate diferi de la o şcoală doctorală la alta şi se stabileşte de 
Senatul Universităţii din Craiova, pe baza legislaţiei în vigoare şi cu respectarea 
cerinţelor de asigurare a calităţii. 

(4) Cele două componente ale studiilor universitare de doctorat – Programul de 
studii universitare avansate şi Programul de cercetare ştiinţifică - sunt obligatorii pentru 
ambele forme de învăţământ. 

 
 
Art. 14. - Pe parcursul studiilor universitare de doctorat, Biroul Senatului 

Universităţii din Craiova poate aproba schimbarea formei de învăţământ şi a regimului 
de finanţare ce decurge din această schimbare, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al D.S.U.D. Din această schimbare decurge 
obligaţia D.S.U.D. de a modifica clauzele contractului de studii doctorale. 

 
 
Art. 15. - (1) Doctorandul poate solicita schimbarea conducătorului de doctorat în 

următoarele situaţii: 
a) conducătorul de doctorat este indisponibil o perioadă mai mare de un an sau 

nu respectă clauzele din contractul de studii universitare de doctorat; 
b) Consiliul Ştiinţific al Şcolii Doctorale constată o incompatibilitate evidentă 

între argumentele ştiinţifice ale doctorandului şi cele ale conducătorului de doctorat sau 
o încălcare a normelor de etică din partea conducătorului de doctorat. 

(2) Doctorandul poate solicita schimbarea conducătorului de doctorat în cadrul 
aceluiaşi domeniu de doctorat. 

(3) Cererea de schimbare a conducătorului de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. – 
Universitatea din Craiova trebuie avizată de noul conducător de doctorat şi de Consiliul 
Ştiinţific al Şcolii Doctorale şi aprobată de Biroul Senatului. 

(4) Transferul doctorandului la o altă I.O.S.U.D. se face cu acordul celor două 
instituţii implicate în transfer şi cu respectarea prevederilor legale. 
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Art. 16. - (1) Doctorandul poate solicita schimbarea temei de doctorat o singură 
dată în timpul programului de cercetare ştiinţifică, în cadrul aceluiaşi domeniu şi pe 
baza susţinerii în şedinţă publică a unui nou proiect de cercetare ştiinţifică. 

(2) Schimbarea temei de doctorat se avizează de Consiliul Ştiinţific al Şcolii 
Doctorale şi se aprobă de Biroul Senatului şi nu implică modificarea duratei studiilor 
universitare de doctorat. 

(3) În cazul doctoratului în cotutelă, schimbarea temei de doctorat se face cu 
acordul celor două I.O.S.U.D. 

 
 
Art. 17. - Cheltuielile ocazionate de admiterea la studii universitare de doctorat, 

de organizarea şi desfăşurarea examenelor, prezentarea proiectelor de cercetare 
ştiinţifică, susţinerea publică a tezei de doctorat şi eliberarea diplomei de doctor se 
suportă din bugetul I.O.S.U.D., indiferent de forma de învăţământ în care sunt 
doctoranzii. 

 
 

CAPITOLUL VI 
 

Doctorandul 
 

Art. 18. - Persoana admisă la doctorat are pe întreaga perioadă a studiilor 
universitare de doctorat, definită la Art. 6 alin. (1), calitatea de doctorand. În perioada 
programului de studii universitare avansate, calitatea de doctorand este asimilată celei 
de asistent de cercetare şi de cercetător în perioada programului de cercetare ştiinţifică. 

 
 
Art. 19. - (1) Doctorandul admis la forma de învăţământ cu frecvenţă la buget 

poate obţine bursă de doctorat, care se acordă prin concurs organizat de D.S.U.D., pe 
domenii de doctorat. 

(2) Bursa de doctorat se acordă, conform prevederilor contractului de studii 
doctorale, pe fiecare dintre componentele doctoratului şi pe toată perioada anului 
calendaristic.Pentru perioada programului de pregătire universitară avansată se încheie 
un contract individual pe perioadă determinată cu o durată de 2-3 semestre în funcţie de 
planurile de învăţământ aprobate de Senatul Universităţii . În Programul de studii 
universitare avansate, bursa de doctorat se va revizui semestrial şi anual în Programul de 
cercetare ştiinţifică, în funcţie de rezultatele universitare şi, respectiv, de cele de 
cercetare ştiinţifică ale doctorandului. Pe perioadele de întrerupere a studiilor de 
doctorat nu se acordă bursă de doctorat. 

(3) Bursa de doctorat reprezintă o indemnizaţie egală cu salariul brut de asistent 
de cercetare, pentru perioada programului de studii universitare avansate, şi de 
cercetător ştiinţific, pentru perioada programului de cercetare ştiinţifică. 

(4) Bursa de doctorat se acordă din veniturile provenite din sume alocate de la 
bugetul de stat, din venituri proprii, donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile legii. 
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D.S.U.D. şi centrele de excelenţă ale Universităţii din Craiova pot facilita doctorandului 
obţinerea de resurse suplimentare de finanţare a studiilor. 

(5) În cadrul contractului de studii doctorale, I.O.S.U.D.- Universitatea din 
Craiova poate solicita doctorandului cu bursă de la forma de învăţământ zi pe locuri 
finanţate de la buget efectuarea a 4-6 ore didactice pe săptămână fără remunerare 
suplimentară. 

Art. 20. - Pe toată durata activităţii, doctorandul de la forma de învăţământ cu 
frecvenţă, care obţine bursă, beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă şi de alte 
drepturi ce revin salariatului. După susţinerea tezei de doctorat, Serviciul Resurse 
umane eliberează o adeverinţă care atestă că perioada în care doctorandul bursier a 
urmat forma de învăţământ cu frecvenţă constituie vechime în muncă. 
 
 

Art. 21. - (1) Doctorandul care nu îndeplineşte, în termenele aprobate, obligaţiile 
va fi exmatriculat. Decizia de exmatriculare este dată de Rectorul Universităţii din 
Craiova la propunerea D.S.U.D. după analiza Biroului Senatului. 

(2) Un doctorand exmatriculat se poate înscrie la un nou concurs de admitere 
organizat de I.O.S.U.D. – Universitatea din Craiova pentru acelaşi domeniu cel mult 
încă o dată şi numai în regim cu taxă. 

 
 
Art. 22. –Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat şi susţinerea tezei 

de doctorat, Senatul Universităţii stabileşte taxe, corespunzător cheltuielilor ocazionate 
de aceste activităţi. Se exceptează de la aceste taxe doctoranzii cadre didactice ale 
universităţii. 

 
 
Art. 23. - Doctoranzii care îndeplinesc toate obligaţiile de studiu şi de cercetare  

prevăzute în contractul de doctorat şi susţin cu succes teza de doctorat potrivit legislaţiei 
în vigoare primesc titlul de doctor în domeniul de studiu în care s-au specializat. 

 
 

CAPITOLUL VII 
 

Admiterea la studii universitare de doctorat 
 

Art. 24. - (1) Admiterea candidaţilor la studii universitare de doctorat, indiferent 
de forma de învăţământ în care se organizează, se face prin concurs organizat anual de 
I.O.S.U.D., de regulă înainte de începutul anului universitar. 

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat se realizează 
în conformitate cu metodologia fiecărei şcoli doctorale. 

(3) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se face pe 
baza unui certificat de competenţă lingvistică şi a diplomei din ciclul premergător 
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doctoratului indiferent de domeniul în care a fost obţinută, cu condiţia ca absolventul să 
fi realizat cel puţin media 8,00. 

(4) Certificatul de competenţă lingvistică se poate obţine prin susţinerea unui 
examen la catedrele de limbi străine ale Universităţii din Craiova. Dacă un candidat a 
obţinut un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională sau emis 
de o altă I.O.S.U.D., examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar. 

(5) Pentru fiecare sesiune de admitere la studii universitare de doctorat, Consiliul 
Ştiinţific al Şcolii Doctorale va solicita conducătorilor de doctorat să recomande 
bibliografia pentru concursul de admitere şi să precizeze temele de cercetare ce vor fi 
abordate în Programul de cercetare ştiinţifică. 

(6) D.S.U.D. afişează pe pagina de internet a Universităţii din Craiova 
metodologia concursului de admitere la studii universitare de doctorat, numărul de 
locuri pe domenii de doctorat, conducătorii de doctorat, condiţiile de concurs, perioada 
de înscriere şi de organizare a concursului. 

(7) Concursul de admitere la studii universitare de doctorat este valabil numai 
pentru domeniul de doctorat pentru care s-au înscris candidaţii. Concursul se 
organizează simultan pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă. Statutul 
candidaţilor admişi se stabileşte în funcţie de opţiunea exprimată la data înscrierii şi de 
media la concursul de admitere. 

 
 
Art. 25. – (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii 

universitare de doctorat numai absolvenţii studiilor universitare de masterat. 
(2) Absolvenţii învăţământului universitar cu diplome de licenţă sau echivalente, 

eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, au dreptul să 
participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat fără să fi absolvit 
ciclul studiilor universitare de masterat. 

 
 
Art. 26. - Validarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat se 

face de către Biroul Senatului, iar înmatricularea candidaţilor admişi prin Decizie a 
Rectorului Universităţii din Craiova. 
 

 
CAPITOLUL VIII 

 
Elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat 

 
Art. 27. - Teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată 

a domeniului de doctorat, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau 
soluţionarea temei de cercetare, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora. 
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Art. 28. - (1) Teza de doctorat va constitui raportul final al realizării şi 
valorificării proiectului de cercetare ştiinţifică şi se elaborează conform cerinţelor 
stabilite printr-o metodologie proprie care va fi integrată prezentului Regulament. 

(2) Teza de doctorat poate fi redactată într-o limbă de circulaţie internaţională, 
conform prevederilor contractului de studii doctorale. 

(3) Teza de doctorat finalizată este supusă unei analize preliminare în cadrul 
catedrei din care face parte conducătorul de doctorat. Analiza preliminară poate fi 
efectuată şi de un centru de cercetare sau centru de excelenţă. Şeful catedrei/centrului 
numeşte trei referenţi cadre didactice/cercetători pentru analiza preliminară. Referenţii 
redactează un referat de analiză care conţine aprecieri, recomandări ştiinţifice şi 
rezoluţia catedrei/centrului: ″Teza îndeplineşte cerinţele stabilite de metodologia 
I.O.S.U.D. – Universitatea din Craiova″. 

(4) Teza de doctorat se prezintă I.D.S.U.D. împreună cu referatul favorabil al 
conducătorului de doctorat şi cu referatul de analiză preliminară. 

(5) În cazul doctoratului în cotutelă, teza de doctorat se depune la I.O.S.U.D. care 
a făcut înmatricularea iniţială a doctorandului, împreună cu referatele favorabile ale 
celor doi conducători de doctorat şi cu sinteza analizei preliminare efectuată de catedra 
de specialitate sau de centrul de cercetare. 

 
 
Art. 29. - (1) Evaluarea tezei de doctorat, în vederea susţinerii publice, este 

realizată de o comisie de specialişti, denumită în continuare Comisie de doctorat, 
propusă de conducătorul de doctorat, avizată de Consiliul Ştiinţific al Şcolii Doctorale şi 
aprobată de Biroul Senatului. 

(2) Comisia de doctorat este alcătuită din preşedinte, conducător de doctorat şi 
trei referenţi oficiali, dintre care cel puţin doi îşi desfăşoară activitatea în afara 
I.O.S.U.D. – Universitatea din Craiova. 

(3) Preşedintele comisiei de doctorat este un reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. 
– Universitatea din Craiova. 

(4) D.S.U.D. trimite teza de doctorat spre evaluare referenţilor oficiali. Aceştia şi 
conducătorul de doctorat elaborează referate de analiză a tezei de doctorat pe care ,apoi, 
le prezintă în şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat. 

 
 
Art. 30. - (1) D.S.U.D. asigură şi răspunde de organizarea susţinerii publice a 

tezei de doctorat, potrivit legislaţiei în vigoare. 
(2) Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză la D.S.U.D., în 

termen de cel mult 30 de zile de la primirea tezei de doctorat. 
(3) Organizarea susţinerii publice a tezei de doctorat poate fi demarată numai 

dacă referatele de analiză ale celor trei referenţi oficiali sunt favorabile. În cazul în care 
unul sau mai mulţi referenţi oficiali apreciază în mod justificat că teza de doctorat este 
nesatisfăcătoare, aceasta va fi refăcută. Teza de doctorat refăcută se depune la D.S.U.D., 
însoţită de referatele de analiză favorabile ale referenţilor oficiali implicaţi. 
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Art. 31. - (1) În vederea susţinerii publice a tezei de doctorat, doctorandul poate 

elabora un rezumat al tezei de doctorat, pe care îl transmite unor specialişti în domeniu 
pentru obţinerea unor puncte de vedere necesare evaluării pe ansamblu a rezultatelor 
doctorandului. Opiniile exprimate în scris se transmit D.S.U.D. şi au un rol consultativ.  

(2) În cazul în care teza este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, 
rezumatul tezei de doctorat se scrie obligatoriu şi în limba română. 

(3) Doctorandul trebuie să depună  teza de doctorat şi rezumatul la biblioteca 
Universităţii din Craiova, cu cel puţin 15 zile înainte de susţinerea publică, în formă 
scrisă şi electronică. 

 
 

Art. 32. - (1) Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică, în faţa comisiei de 
doctorat şi a auditoriului aflat în sală. 

(2) Şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat se organizează şi desfăşoară 
potrivit prevederilor Art. 33 şi Art. 34 din HG 567/2005. 

 
 
Art.33. - (1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia evaluează şi 

deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. 
Calificativul care poate fi atribuit este foarte bine, bine sau satisfăcător. 

(2) Dacă doctorandul a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de 
cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea 
calificativului foarte bine sau bine, preşedintele comisiei de doctorat comunică 
auditoriului propunerea de a conferi doctorandului titlul de doctor. 

(3) În cazul atribuirii calificativului satisfăcător, comisia de doctorat va preciza 
elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi 
va solicita o nouă susţinere publică a tezei. 

(4) Dacă în urma resusţinerii tezei de doctorat, comisia de doctorat atribuie din 
nou calificativul satisfăcător, teza de doctorat este respinsă şi doctorandul exmatriculat. 

 
 

CAPITOLUL IX 
 

Conferirea titlului de doctor şi eliberarea diplomei 
 

Art. 34. - (1) Hotărârea comisiei de doctorat, conţinând propunerea de conferire a 
titlului ştiinţific de doctor, se înaintează D.S.U.D. pentru avizare. 

(2) D.S.U.D. verifică dacă au fost îndeplinite cerinţele legale de susţinere publică 
a tezei de doctorat şi dispune să se întocmească dosarul de doctorat. D.S.U.D., prin 
Serviciul Diplome, transmite dosarul de doctorat şi un exemplar al tezei de doctorat la 
M.Ed.C. în vederea validării propunerii comisiei de doctorat de către C.N.A.T.D.C.U. 

 
 






