REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat
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 (3)], republicată cu modificările şi completările ulterioare, în
temeiul art.14 din Legea nr.288/2004, privind organizarea studiilor universitare, al
reglementărilor Hotărârii Guvernului României nr. 567/2005 modificată prin HG nr.1169/2005 şi
ale Ordinului M.Ed.C. nr. 4491din 6 iulie 2005, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară din Bucureşti (U.S.A.M.V.) este atestată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării
(M.Ed.C.) şi de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat –
(I.O.S.U.D.)
(2) Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate este dezvoltarea
cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Doctoratul are două componente: un program de
pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică.
(3) Studiile universitare de doctorat au, de regulă, o durată de 3 (trei) ani. Susţinerea tezei de
doctorat se poate face în termen de maximum 3 (trei) ani de la terminarea studiilor universitare
de doctorat. În situaţii speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu
sau experimentare, durata poate fi prelungită cu 1 – 2 ani, cu aprobarea Senatului universitar, la
propunerea conducătorului de doctorat.
(4) Diploma de doctor atestă că titularul acesteia a dobândit cunoştinţe şi competenţe generale şi
de specialitate, precum şi abilităţi cognitive specifice.
a) Cunoştinţele generale se referă la acumularea, interpretarea şi dezvoltarea cunoaşterii de vârf
din domeniul de doctorat;
b) Competenţele generale se referă la:





dezvoltarea tehnicilor de cercetare şi aplicarea lor în contexte diverse şi specifice;
construcţie teoretică şi aplicare profesională;
construcţii discursive de tip academic pentru publicaţii de prestigiu din domeniu şi de
tipul cunoaşterii comune pentru comunicare publică;
asumarea responsabilităţii de a elabora un program de cercetare, spirit critic, creativitate,
inventivitate.

c) Abilităţile cognitive specifice presupun: identificarea de probleme noi şi abordarea lor prin
cercetare, imaginaţie creativă şi combinativă, analiză critică şi interpretativă.
5) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în
U.S.A.M.V.B, numit în continuare Regulament privind doctoratul, sau simplu „Regulament”
respectă prevederile legale, iar în baza autonomiei universitare stabileşte exigenţele proprii
relative asigurarea calităţii, la admiterea la doctorat, organizarea ciclului de studii universitare de
doctorat,drepturile şi obligaţiile conducătorilor de doctorat şi ale doctoranzilor, elaborarea şi
susţinerea tezei de doctorat şi conferirea titlului de doctor, conform actelor normative stipulate la
alin (1).

CAPITOLUL II
Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (I.O.S.U.D.)
Art. 2. – (1) În cadrul U.S.A.M.V.B. doctoratul este de tip ştiinţific.
(2) Doctoratul ştiinţific se bazează pe creaţie şi cercetare ştiinţifică avansată, contribuind la
dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive.
(3) Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile generale şi de specialitate conferă absolventului de
studii universitare de doctorat ştiinţific capacitatea:
a) de a înţelege sistematic şi comprehensiv domeniul de studiu şi de a utiliza metodele de
cercetare avansate asociate acestui domeniu;
b) de a concepe şi implementa un proiect de cercetare şi de a face managementul cercetării în
condiţiile respectării deontologiei profesionale;
c) de a contribui la progresul cunoaşterii prin cercetare originală cu impact naţional sau
internaţional, demonstrată prin publicaţii ştiinţifice;
d) de a analiza critic, a evalua şi sintetiza idei noi şi complexe;
e) de comunicare cu comunităţile profesionale şi societatea civilă în domeniul său de cercetare;
f) de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice, sociale şi culturale în cadrul unei
societăţi şi economii bazate pe cunoaştere.
Art. 3. – (1) În conformitate cu prevederile Ordinului M.Ed.C. nr. 4890/1999, precum şi cele ale
HG 567/2005, U.S.A.M.V.B. Bucureşti organizează doctoratul în două domenii fundamentale şi
patru domenii de doctorat:
• Domenii fundamentale : (I) Ştiinţe Agricole şi Silvice ; (II) Ştiinţe Medicale.
• Domenii de doctorat (I) Agronomie; (II) Horticultură; (III) Zootehnie; (IV) Medicină
Veterinară.
(2) I.O.S.U.D. - U.S.A.M.V.B. promovează interdisciplinaritatea în studiile universitare de
doctorat.
Art. 4. – (1) Doctoratul este organizat în U.S.A.M.V.B. cu aprobarea M.Ed.C., pe baza evaluării
capacităţii instituţionale de a oferi un mediu integrat de învăţare şi cercetare avansată, de nivel
naţional şi internaţional.
(2) Fiecare domeniu de doctorat din U.S.A.M.V.B. va fi evaluat în viitor, intern şi extern, de
către o comisie de experţi, pe baza unui sistem de criterii şi a unei metodologii elaborate şi
publicate prin ordin al M.Ed.C.
(3) Pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor universitare de doctorat, U.S.A.M.V.B. poate forma
consorţii cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (A.S.A.S.), institutele Academiei Române şi
alte instituţii de cercetare şi de învăţământ din ţară şi din străinătate. Această colaborare va
contribui la realizarea programelor de cercetare ştiinţifică, în concordanţă cu prevederile
prezentului Regulament.

(4) Organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în U.S.A.M.V.B. se realizează
de către Senatul U.S.A.M.V.B. prin Prorectoratul metodico – didactic având în subordine Biroul
doctorat. Structura, sarcinile Biroului doctorat, precum şi raporturile cu alte compartimente din
U.S.A.M.V.B. sunt precizate prin prezentul Regulament.
(5) U.S.A.M.V.B, prin Biroul doctorat, are obligaţia de a publica anual un raport privind ciclul
de studii universitare de doctorat, însoţit de sintezele tezelor de doctorat susţinute în anul
respectiv.
(6) Biroul doctorat este subordonat direct Prorectoratului metodico – didactic.
CAPITOLUL III
Conducătorul de doctorat
Art. 5. – (1) Conducătorul de doctorat poate fi profesor universitar, profesor universitar
consultant, academician sau cercetător ştiinţific principal gradul I, care are titlul de doctor
obţinut în domeniul respectiv.
(2) Conducătorul de doctorat este numit prin ordin al M.Ed.C., la propunerea Senatului
U.S.A.M.V.B, cu avizul C.N.A.T.D.C.U. Calitatea de conducător de doctorat se obţine pe baza
evaluării activităţii didactice şi de cercetare, de relevanţă naţională şi internaţională.
(3) Un conducător de doctorat îşi poate desfăşura activitatea prin afiliere la o singură I.O.S.U.D.
(4) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 15 doctoranzi, pe durata
studiilor universitare de doctorat.
(5) După pensionare, conducătorul de doctorat poate primi spre îndrumare noi doctoranzi, la
cerere, cu aprobarea Senatului U.S.A.M.V.B., fundamentată pe performanţa din ultimii 5 ani de
activitate a solicitantului.
(6) Prin încetarea contractului de muncă la U.S.A.M.V., cu excepţia pensionării, se pierde
calitatea de conducător de doctorat, iar doctoranzii se redistribuie altor conducători de doctorat
din I.O.S.U.D. – U.S.A.M.V.B.
(7) Conducătorul de doctorat îndrumă programul de pregătire universitară avansată şi programul
de cercetare ştiinţifică prin propunerea cursurilor, seminariilor, lucrărilor aplicative; totodată
stabileşte acele discipline ce pot avea regim opţional şi pentru care fiecare doctorand va opta în
funcţie de beneficiul acestora la realizarea programului propriu de cercetare ştiinţifică
CAPITOLUL IV
Asigurarea calităţii în cadrul studiilor universitare de doctorat
Art. 6. – (1) Studiile universitare de doctorat fac obiectul procedurilor de asigurare internă şi
externă a calităţii stabilite pe baza bunelor practici europene.
(2) Principalii responsabili de calitatea doctoratului sunt I.O.S.U.D. – U.S.A.M.V.B.,
conducătorul de doctorat şi doctorandul.
(3) Conducătorii de doctorat şi I.O.S.U.D. – U.S.A.M.V.B. se evaluează intern şi extern o dată la
cinci ani.

(4) Nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, poate suferi efectele
masurilor legale specifice propuse de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
CAPITOLUL V
Organizarea ciclului de studii universitare de doctorat
Art. 7. – (1) Studiile universitare de doctorat, au de regulă, o durată de 3 ani de la data
înmatriculării la doctorat şi cuprind: Programul de pregătire universitară avansată (2 semestre) şi
Programul de cercetare ştiinţifică (4 semestre). Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică, de
regulă la 3 (trei) ani de la data înmatriculării la doctorat, dar nu mai târziu de 3 (trei) ani de la
terminarea studiilor universitare de doctorat.
(2) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe pe motive temeinice, aşa cum ar fi
concediile pentru sarcină, lăuzie, creşterea şi îngrijirea copilului, cu aprobarea conducerii
U.S.A.M.V.B., conform prevederilor contractului de studii universitare de doctorat. Perioadele
de întrerupere cumulate nu pot depăşi 2 ani.
(3) Durata desfăşurării doctoratului se prelungeşte în caz de întrerupere, corespunzător cu
perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate de conducerea USAMVB.
(4) Întreruperea studiilor universitare de doctorat , în condiţiile alineatului 2, atrage întreruperea
plăţii bursei de doctorat, plata acesteia fiind reluată la reînceperea activităţii, inclusiv pe
perioadele prevăzute la alineatul 3.
(5) Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor, schimbarea formei de învăţământ pe parcursul
studiilor, schimbarea temei de doctorat sau a conducătorului de doctorat, nu constituie motive
pentru întreruperea studiilor universitare de doctorat.
(6) Programul de cercetare ştiinţifică al doctorandului poate fi prelungit cu 1 – 2 ani cu aprobarea
Senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi cu acordul doctorandului, prin
modificarea termenilor contractuali de doctorat încheiat iniţial, numai în situaţiile în care, sunt
întrunite cumulativ, următoarele condiţii:
a) tematica abordată necesită o perioadă de studiu sau de experimentare mai mare decât durata a
4 semestre;
b) USAMVB dispune de resurse extrabugetare certe, garantate, pentru a finanţa întreaga
perioadă de prelungire aprobată, provenite din venituri proprii ale USAMVB, donaţii,
sponsorizări, venituri proprii ale doctorandului ori alte surse, în condiţiile legii.
Art. 8. – (1) După admitere, doctorandul semnează un contract studii de doctorale cu
conducătorul de doctorat şi U.S.A.M.V.B., în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei
părţi implicate în ciclul de studii universitare de doctorat.
(2) Modelul de contract se elaborează de către U.S.A.M.V.B., cu respectarea legislaţiei în
vigoare.
Art. 9. – Doctoratul se desfăşoară în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională,
precum şi în limbile în care se desfăşoară programele de studii doctorale, la cererea
doctorandului, conform contractului de studii doctorale încheiat între U.S.A.M.V., conducătorul
de doctorat şi doctorand.

Art. 10. – (1) Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară pe baza planului de
învăţământ aprobat de Biroul Senatului U.S.A.M.V.B. şi are o durată de 2 (două) semestre
(2) Studiile avansate vor oferi posibilitatea fiecărui doctorand să poată opta pentru acele
discipline care servesc cel mai bine programului propriu de cercetare ştiinţifică.
(3) În cadrul programului de pregătire universitară avansată, concomitent cu sistemul de
evaluare, se utilizează şi sistemul de credite transferabile.
(4) Planul de învăţământ cuprinde două semestre cu o durată de 12 săptămâni fiecare. În primul
semestru se studiază 5 (cinci) discipline din care, 2 - 3 discipline „obligatorii” (DO), care asigură
tuturor doctoranzilor o viziune unitară în abordarea cercetării specifică domeniului fundamental
şi respectiv aptitudini de management al proiectelor de cercetare şi 2 - 3 discipline „la alegere”,
specifice unei grupe de specializări din domeniul de doctorat (DAS), obligatorii pentru toţi
doctoranzii care desfăşoară pregătire universitară avansată în domeniile respective. În al doilea
semestru se studiază 3 (trei) discipline la alegere, individualizate (DAI) pentru fiecare doctorand,
care asigură cunoaştere avansată în aria specializării din domeniul de doctorat şi corespund
direcţiilor de dezvoltarea a cercetării ştiinţifice aferente tezei doctorandului.
Disciplinele „obligatorii”, grupările de specializări dintr-un domeniu de doctorat şi disciplinele
„la alegere” specifice acestor grupări, se propun de către un „Comitet al conducătorilor de
doctorat” din cadrul fiecărei facultăţi, constituit ad-hoc pentru acest scop şi se avizează de către
Biroul de senat.
Disciplinele „la alegere” individualizate se propun de către conducătorul de doctorat şi se aprobă
de Catedra în care este integrat doctorandul pe perioada studiilor universitare de doctorat.
(5) Pentru disciplinele obligatorii (DA) din planul de învăţământ sunt prevăzute prelegeri şi
dezbateri susţinute de profesori de prestigiu din cadrul U.S.A.M.V.B., sau de către personalităţi
din ţară sau din străinătate. Doctoranzii „cu frecvenţă” au obligaţia de a participa la aceste
activităţi. Doctoranzii „fără frecvenţă” au statut de invitaţi permanenţi la aceste forme de
pregătire.
(6) Pentru disciplinele „la alegere” (DAS) specifice grupării de specializări din domeniul de
doctorat vor fi prevăzute seminarii, dezbateri, mese rotunde pe temele stabilite în programa
disciplinei. Activităţile se desfăşoară cu participarea activă a doctoranzilor, studiul acestor
discipline fiind realizat pe bază de bibliografie sau de suporturi de studiu indicate (sau după caz,
distribuite) de către conducătorii de doctorat. Doctoranzii cu frecvenţă au obligaţia de a participa
la aceste activităţi. Doctoranzii fără frecvenţă se pregătesc individual, dar sunt încurajaţi să
participe la activităţile organizate de catedre.
(7) Disciplinele „la alegere” individualizate (DAI) pot fi studiate individual de către doctoranzi
pe bază de bibliografie, iar la nivel de catedre se va asigura organizarea de consultaţii după un
program propus şi avizat de către conducerea catedrei.
(8) Planul de învăţământ al programului de pregătire universitară avansată cuprinde cel mult 8 –
10 ore didactice pe săptămână: cursuri, seminarii şi lucrări aplicative. O parte din disciplinele
Planului de învăţământ pot avea regim opţional, conform prezentului Regulament. Finalizarea
studiului la disciplinele de pregătire avansată se face prin examene.
(9) În cadrul programului de pregătire universitară avansată se utilizează sistemul de credite
transferabile (SCT). În fiecare semestru se pot obţine 30 de credite transferabile (CT).

Disciplinele din primul semestru al planului de învăţământ sunt cotate fiecare cu câte 6 CT , iar
disciplinele la alegere din al doilea semestru, cu câte 10 CT fiecare.
(10) Evaluarea cunoştinţelor doctoranzilor se face numai în perioada sesiunilor de examinare
programate şi prin formele de examinare stabilite în planul de învăţământ. Rezultatele evaluării
se exprimă prin unul din calificativele „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător”.
Creditele transferabile aferente unei discipline se obţin dacă la examinare doctorandul este
apreciat cu unul dintre calificativele „Foarte bine”, „Bine”, sau „Satisfăcător”.
(11) Doctorandul poate fi admis la programul de cercetare ştiinţifică dacă a obţinut cel puţin 50
CT la finalul programului de pregătire universitară avansată. Creditele restante trebuie obţinute
pe parcursul celor 4 semestre ale programului de cercetare ştiinţifică. Susţinerea tezei este
condiţionată de obţinerea de către doctorand a 60 CT.
(12) Doctoranzii care obţin la finalul programului de pregătire universitară avansată mai puţin de
50 CT sunt declaraţi „amânaţi” pentru obţinerea numărului obligatoriu de CT şi pot beneficia de
un „an de amânare”, echivalent cu o întrerupere. Anul de „amânare” va fi parcurs de către
doctorand în regim de studiu „fără frecvenţă” cu taxă, indiferent de forma de învăţământ în care
a fost încadrat iniţial doctorandul. La finele anului de amânare doctorandul care nu obţine
numărul obligatoriu de 60 CT este exmatriculat.
(13) Doctoranzii care sunt absolvenţi cu diplomă a studiilor aprofundate în specializarea în care
sunt doctoranzi sau în specializări înrudite acesteia, pot obţine, la propunerea conducătorului de
doctorat, cu aprobarea catedrei în care este integrat doctorandul pe perioada studiilor
universitare, recunoaşterea creditelor pentru cel mult 2 (două) discipline „la alegere” specifice
domeniului şi pentru o disciplină dintre cele „la alegere” individualizate.
(14) Doctoranzii care sunt şi cursanţi la studiile postuniversitare de Studii aprofundate în
specializarea în care sunt doctoranzi, sau în specializări înrudite acesteia, pot obţine, cu
aprobarea „Comitetului conducătorilor de doctorat” de la nivel de facultate, ca disciplinele din
planul de învăţământ al programului de Studii aprofundate, să înlocuiască cel mult două
discipline „la alegere” specifice domeniului de doctorat din planul de învăţământ al programului
de pregătire universitară avansată
Art. 11. – (1) Programul de cercetare ştiinţifică este organizat individual pentru fiecare
doctorand, are o durată de 4 (patru) semestre şi este organizat în domeniul de competenţă pentru
care s-a consacrat conducătorul de doctorat. Programul de cercetare ştiinţifică debutează la
începutul anului universitar, de regulă pe parcursul lunii septembrie.
(2) Acceptarea programului propus de doctorand, în condiţiile prevăzute de HG nr. 567/2005,
înseamnă admiterea sa în programul de cercetare ştiinţifică, concomitent cu recunoaşterea temei
proiectului ca temă a tezei de doctorat; se încurajează proiectele de cercetare cu finanţare externă
U.S.A.M.V.B.
(3) Cercetarea ştiinţifică se bazează pe metode cantitative şi calitative agreate de comunitatea
ştiinţifică din fiecare domeniu.
Art. 12. – (1) Tema proiectului de cercetare ştiinţifică se stabileşte de către conducătorul de
doctorat împreună cu doctorandul şi este aprobată de Consiliul facultăţii.
(2) Comisia de evaluare a proiectului de cercetare ştiinţifică este formată din minimum trei
persoane, respectiv, conducătorul de doctorat, în calitate de preşedinte, şi din cel puţin alţi doi

specialişti cu titlul de doctor şi funcţia didactică de cel puţin conferenţiar universitar sau
cercetător ştiinţific gradul II din U.S.A.M.V.B. sau din consorţiul de cercetare stabilit potrivit
prevederilor legale.
(3) Rezultatele evaluării se exprimă printr-unul dintre următoarele calificative: ,,foarte bine",
,,bine", ,,satisfăcător" sau ,,nesatisfăcător". Calificativele „foarte bine” şi „bine” permit
promovarea doctorandului în programul de cercetare. În cazul obţinerii calificativului
,,satisfăcător" sau ,,nesatisfăcător", doctorandul prezintă un nou proiect. Dacă şi la a doua
susţinere a probei de promovare în programul de cercetare se obţine calificativul ,,satisfăcător"
sau ,,nesatisfăcător", doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat.
Dacă a promovat toate examenele, el primeşte un certificat de absolvire a programului de
pregătire universitară avansată din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.
Art. 13. – (1) Programul de cercetare ştiinţifică se realizează sub îndrumarea conducătorului de
doctorat, în cadrul echipei de cercetare ştiinţifică existentă în cadrul facultăţii.
(2) În cazul doctoratului interdisciplinar, îndrumarea poate fi realizată de doi conducători de
doctorat din domeniile care concură la realizarea programului original de cercetare propus de
doctorand şi aprobat de Consiliul facultăţii. Cei doi conducători de doctorat pot să aparţină
I.O.S.U.D. – U.S.A.M.V.B. sau partenerilor din consorţiu sau pot să-şi desfăşoare activitatea în
două I.O.S.U.D. diferite. În acest caz, între instituţii se încheie un acord de cotutelă.
(3) Activitatea de îndrumare a doctoranzilor este inclusă în norma didactică sau de cercetare a
conducătorului de doctorat, potrivit reglementărilor legale în vigoare. În cazul îndrumării
programului de cercetare al unui doctorand de către doi conducători de doctorat, normarea se
face proporţional cu activitatea de îndrumare a fiecărui conducător de doctorat.
(4) Programul de cercetare ştiinţifică începe după acceptarea de către Consiliul Facultăţii a
proiectului de cercetare ştiinţifică care devine, în acelaşi timp, temă pentru realizarea tezei de
doctorat.
(5) Programul de cercetare ştiinţifică se poate desfăşura în cadrul U.S.A.M.V.B., în cadrul
unităţilor de cercetare ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice sau în cadrul altor instituţii de
cercetare sau învăţământ superior din ţară sau din străinătate sau partenere într-un consorţiu cu
U.S.A.M.V.B.
(6) Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate de doctorand spre
dezbatere în cadrul catedrelor sau Centrelor de Cercetare ale U.S.A.M.V.B., sub forma a 2 sau 3
rapoarte sau referate ştiinţifice, conform proiectului de cercetare ştiinţifică. Doctorandul are
obligaţia de a prezenta cel puţin un raport ştiinţific pe an. Evaluarea rapoartelor de cercetare se
face de către o comisie formată din conducătorul de doctorat în calitate de preşedinte şi doi
membri desemnaţi de şeful catedrei (la propunerea conducătorului de doctorat) în care este
integrat doctorandul pe perioada studiilor universitare de doctorat. Susţinerea rapoartelor
(referatelor) de cercetare este publică. La dezbaterile ocazionate de susţinere pot participa
membrii catedrei şi doctoranzii care îşi desfăşoară studiile universitare de doctorat în cadrul
catedrei.
Pentru promovarea rapoartelor (referatelor) intermediare de cercetare ştiinţifică acestea trebuie
să obţină minimum calificativul „bine”, în conformitate cu Criteriile de evaluare ale Proiectului
de cercetare. Se încurajează şi se susţine publicarea rapoartelor ştiinţifice în reviste recunoscute
în plan naţional şi internaţional.

(7) Dacă raportul de cercetare este respins doctorandul trebuie să completeze sau, după caz, să
refacă raportul de cercetare şi să îl susţină din nou în faţa aceleiaşi comisii în termen de cel mult
30 de zile de la data primei susţineri. Dacă şi la a doua susţinere proiectul este respins, programul
de cercetare al doctorandului se prelungeşte cu un semestru. Semestrul de amânare este parcurs
de doctorand în regim de studiu fără frecvenţă, cu taxă, indiferent de forma de învăţământ în care
a fost iniţial doctorandul.
(8) La finalul programului de cercetare doctorandul susţine forma primară a tezei în catedră sau
colectivul de cercetare.
(9) Programul de cercetare ştiinţifică se finalizează prin prezentarea publică a tezei de doctorat.
Art. 14. – (1) Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea examenelor, prezentarea
proiectelor de cercetare ştiinţifică, susţinerea rapoartelor (referatelor), susţinerea publică a tezei
de doctorat şi eliberarea diplomei de doctor se suportă din bugetul IOSUD.
(2) Cheltuielile ocazionate de repetarea evaluării cunoştinţelor doctoranzilor la disciplinele din
planul de învăţământ sau de repetarea evaluării rapoartelor de cercetare prevăzute în programul
de cercetare sunt suportate de doctoranzi. Taxele pentru reevaluare sunt stabilite anual de către
Senatul U.S.A.M.V.B.
Art. 15. – (1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza în cotutelă internaţională.
(2) Doctorandul în cotutelă îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui
conducător de doctorat din U.S.A.M.V.B. (care are rolul principal) şi a unui conducător de
doctorat dintr-o altă ţară (având rolul de cotutelă), pe baza unui acord scris între instituţiile
organizatoare implicate.
(3) Acordul stipulează cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului în fiecare dintre cele două
institute implicate, inclusiv obligaţiile lor financiare, în concordanţă cu rolul pe care îl au în
cotutelă şi cu legislaţia specifică din fiecare ţară.
(4) Instituţia care înmatriculează iniţial doctorandul are rolul principal, iar cealaltă are rolul de
cotutelă.
(5) Acordul 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. 16. – (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. 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 şi cuantumul taxei se stabilesc de către Senatul U.S.A.M.V.B.

(4) Cele două componente ale ciclului de studii universitare de doctorat – programul de studii
universitare avansate şi programul de cercetare ştiinţifică – sunt identice şi obligatorii pentru
ambele forme de învăţământ.
Art. 17. – Pe parcursul ciclului de studii universitare de doctorat, Biroul Senatului U.S.A.M.V.B.
poate aproba schimbarea formei de învăţământ şi a regimului de finanţare ce decurge din această
schimbare, modificând corespunzător clauzele contractului de studii doctorale.
Art. 18. – (1) Doctorandul poate solicita schimbarea conducătorului de doctorat în situaţia în care
conducătorul de doctorat este indisponibil o perioadă mai mare de un an sau nu respectă clauzele
din contractul de studii;
(2) Doctorandul poate solicita schimbarea conducătorului de doctorat, în cadrul aceluiaşi
domeniu de doctorat.
(3) Cererea de schimbare a conducătorului de doctorat în cadrul U.S.A.M.V.B. trebuie avizată de
noul conducător de doctorat şi de Consiliul facultăţii şi aprobată de Biroul Senatului
U.S.A.M.V.B.
(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.
Art. 19. – (1) Doctorandul poate solicita schimbarea temei de doctorat o singură dată în timpul
programului de cercetare ştiinţifică, în cadrul aceluiaşi Program de cercetare sau pe baza
susţinerii cu succes a unui nou Proiect de cercetare şi numai în primul an.
(2) Schimbarea temei tezei de doctorat se avizează de Consiliul facultăţii şi se aprobă de Biroul
Senatului U.S.A.M.V.B., în cadrul aceluiaşi domeniu în care a fost înmatriculat doctorandul şi
nu implică modificarea duratei ciclului de studii universitare de doctorat.
(3) În cazul doctoratului în cotutelă, schimbarea temei tezei de doctorat se face cu acordul
ambelor I.O.S.U.D.
CAPITOLUL VI
Doctorandul
Art. 20. – Persoana admisă la doctorat are pe întreaga perioadă de desfăşurare a acestuia – de la
înmatricularea în ciclul de studii de doctorat până la susţinerea publică a tezei de doctorat –
calitatea de doctorand, calitate asimilată celei de asistent de cercetare pe perioada programului de
pregătire universitară avansată şi de cercetător ştiinţific pe perioada programului de cercetare
ştiinţifică.
Art. 21. – (1) Doctorandul înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă poate obţine bursă de
doctorat, care se acordă prin concurs organizat de către Prorectoratul metodico-didactic şi Biroul
de doctorat, pe domenii de doctorat.
(2) Conform prevederilor contractului de studii, bursa de doctorat se acordă pe fiecare dintre
componentele doctoratului (programul de pregătire universitară avansată şi programul de
cercetare ştiinţifică) şi pe toată perioada anului calendaristic. In Programul de pregătire
universitară avansată, acordarea bursei este revizuită semestrial, iar în Programul de cercetare
acordarea bursei este revizuită anual, în funcţie de rezultatele universitare, respectiv cele ale

cercetării doctorandului. Bursa se suspendă automat pentru perioadele de întrerupere a studiilor
de doctorat.
(3) Bursa de doctorat reprezintă o indemnizaţie egală cu salariul brut de asistent de cercetare,
pentru perioada programului de pregătire universitară avansată, 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. Departamentul de
pregătire doctorală poate facilita doctorandului obţinerea de resurse suplimentare de finanţare a
studiilor (granturi de cercetare, contracte de consultanţă etc.).
(5) În cadrul contractului de studii, doctoranzilor bursieri li se poate solicita efectuarea a 4–6 ore
didactice pe săptămână fără remunerare suplimentară.
(6) Doctoranzii nebursieri pot efectua 4–6 ore didactice pe săptămână, pe baza contractului de
cumul sau de plată cu ora.
Art. 22. – Doctorandul exmatriculat pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în ciclul de
studii universitare de doctorat pierde statutul de doctorand, iar dacă a fost bursier, el pierde în
mod automat şi drepturile de bursă de studii.
Art. 23. – (1) Pe toată durata activităţii, doctorandul de la forma de învăţământ cu frecvenţă, care
obţine bursă, beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă, de alte drepturi şi obligaţii ce
revin salariatului.
(2) Contribuţiile datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj,
la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru
doctoranzii cu frecvenţă, care obţin bursă, se plătesc lunar de către U.S.A.M.V.B. Baza de calcul
a contribuţiilor datorate o constituie cuantumul bursei.
(3) După susţinerea tezei de doctorat, Serviciul resurse umane eliberează o adeverinţă care atestă
că perioada în care doctorandul a urmat studiile universitare de doctorat în forma de învăţământ
cu frecvenţă şi cu bursă constituie vechime în muncă.
(4) Doctoranzii, care urmează studiile la forma de învăţământ fără frecvenţă şi sunt salariaţi în
administraţia publică, în regiile autonome cu specific deosebit sau în alte unităţi bugetare, au
dreptul la concedii de studii fără plată, potrivit legislaţiei în vigoare.
(5) În cazul doctoranzilor români admişi pe locurile finanţate de la buget precum şi a
doctoranzilor străini bursieri ai statului român sau pe cont propriu nevalutar (fără plata taxelor,
însă cu suportarea integrală, pe cont propriu, a cheltuielilor de întreţinere), cheltuielile pentru
organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire universitară avansată şi a Programului de
cercetare ştiinţifică se suportă din bugetul U.S.A.M.V.B.
(6) În cazul doctoranzilor români admişi pe locurile cu taxă, cheltuielile pentru organizarea şi
desfăşurarea Programului de pregătire universitară avansată şi a Programului de cercetare
ştiinţifică, precum şi pentru alte activităţi specifice programului doctoral vor fi cuprinse în taxa
de şcolarizare aprobată anual de către Senatul U.S.A.M.V.B. Taxa se stabileşte pe fiecare
semestru din programul de doctorat.

(7) În cazul doctoranzilor străini înmatriculaţi pe cont propriu valutar, cheltuielile pentru
organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire universitară avansată, a Programului de
cercetare ştiinţifică, precum şi cele aferente altor activităţi cuprinse în programul doctoral se
suportă de către doctorand la nivelurile stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.
Art. 24. – (1) Doctoranzii, care îndeplinesc toate obligaţiile de studiu şi cercetare prevăzute în
contract şi susţin cu succes teza de doctorat în condiţiile art. 35 alin.(2), primesc titlul de doctor
în domeniul de studiu abordat.
(2) În cazul în care doctorandul nu-şi îndeplineşte, în termenele aprobate, obligaţiile aferente, va
fi exmatriculat, la cererea conducătorului de doctorat sau din autosesizarea Biroului doctorat din
U.S.A.M.V.B.
(3) Decizia de exmatriculare este emisă de către Rectorul U.S.A.M.V.B., după analiza în Biroul
Senatului U.S.A.M.V.B.
(4) Un doctorand exmatriculat se poate înscrie la un nou concurs de admitere organizat de
U.S.A.M.V.B. şi pentru acelaşi domeniu de stiinţă, cel mult încă o dată şi numai în regim cu
taxă.
CAPITOLUL VII
Admiterea la studii universitare de doctorat
Art. 25. – (1) Admiterea candidaţilor la doctorat, indiferent de forma de învăţământ în care se
organizează, se face prin concurs organizat anual, la începutul anului universitar, de regulă în
ultimele decade ale lunii septembrie. Concursul de admitere conţine o serie de probe specifice
domeniului de doctorat respectiv şi un examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de
circulaţie internaţională.
(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat se realizează în conformitate
cu o Metodologie proprie elaborată de conducerea U.S.A.M.V.B. prin Prorectoratul metodico didactic
(3) Pentru fiecare sesiune de admitere la doctorat un conducător de doctorat poate propune un
număr de locuri până la limita celor 15 doctoranzi pe care poate să-i îndrume simultan.
(4) Numărul de locuri finanţate de la buget este stabilit anual de către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării.
(5) Numărul de locuri pentru forma de învăţământ fără frecvenţă, precum şi numărul de locuri
pentru forma de învăţământ cu frecvenţă în regim de studiu cu taxă este stabilit anual de Senatul
U.S.A.M.V.B., în funcţie de locurile disponibile ale conducătorilor de doctorat, de solicitările
candidaţilor şi de politica de dezvoltare a cercetării la nivelul U.S.A.M.V.B.; numărul locurilor
scoase la concurs şi data concursului de admitere se afişează pe pagina de internet a
U.S.A.M.V.B.
(6) Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul fundamental şi
domeniul de doctorat pentru care s-a înscris candidatul. El se organizează simultan pentru
locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă, statutul candidaţilor admişi stabilindu-se în
funcţie de opţiunea exprimată la data înscrierii şi de media criteriilor de evaluare a concursului
de admitere.

(7). Comisiile de concurs, formate din 3 – 5 membrii, sunt stabilite de către Consiliile
facultăţilor, la propunerea catedrelor în care vor fi integraţi doctoranzii pe parcursul studiilor
universitare de doctorat. Comisiile sunt alcătuite de regulă din conducătorul de doctorat ai
specializării, alături de care pot fi numiţi şi alţi profesori sau conferenţiari, precum alţi specialişti
din domeniu care au titlul de doctor.
(8) Concursul de admitere cuprinde un examen scris de competenţă lingvistică şi un examen oral,
format din două probe, care atestă capabilitatea candidatului de a urma cu succes ciclul de studii
universitare de doctorat.
(9) Examenul de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională este susţinut
în cadrul Colectivului de limbi străine din U.S.A.M.V.B. Rezultatul examinării se exprimă prin
„Admis” sau ”Respins”. Dacă candidatul posedă un certificat de competenţă lingvistică cu
recunoaştere internaţională, recunoscut ca atare de către Colectivul de limbi străine, examenul de
competenţă lingvistică nu mai este necesar.
(10) Prima probă a examenului oral constă în examinarea cunoştinţelor din domeniul de studiu
ales, pe baza unei bibliografii afişate la catedrele în care activează conducătorii de doctorat ai
specializării.
(11) A doua probă a examenului oral constă în evaluarea vocaţiei de cercetător a candidatului pe
baza unui interviu în cadrul comisiei de concurs.
(12) Notarea fiecărei probe a examenului oral se face individual de către fiecare membru al
comisiei de concurs cu note de la 1 la 10. Nota probei se calculează ca medie aritmetică a
notelor membrilor comisiei. Media concursului se calculează ca medie aritmetică a notelor de la
cele două probe. Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis
este 8,00
Art. 26. – (1) La concursul de admitere la doctorat au dreptul să participe absolvenţii cu diplomă
ai studiilor universitare de masterat şi absolvenţii cu diplomă ai învăţământului de lungă durată
care au absolvit înaintea anului de absolvire a primei promoţii de licenţă organizată în
conformitate cu Legea nr.288/2004.
(2) Începând cu anul universitar 2008–2009 au dreptul să participe la concursul de admitere la
doctorat numai absolvenţii studiilor universitare de masterat. Până atunci, au dreptul să participe
la concursul de admitere la doctorat şi absolvenţii învăţământului universitar cu diplomă de
licenţă sau echivalentă.
(3) Candidaţii care au dobândit diploma de inginer, de licenţă sau de master în alt domeniu decât
cel în care se înscriu la studii universitare de doctorat sunt eligibili numai dacă au promovat în
prealabil o serie de examene din cunoştinţele specifice noului domeniu. Numărul şi conţinutul
examenelor de cunoştinţe specifice noului domeniu se stabilesc de către Biroul doctorat din
U.S.A.M.V.B. la propunerea conducătorului de doctorat, cu aprobarea Consiliului profesoral şi a
Biroului de senat al U.S.A.M.V.B. Susţinerea examenelor se face înaintea concursului de
admitere la doctorat
(4) Începând cu anul universitar 2005–2006, cetăţenii străini care doresc să urmeze doctoratul în
România se încadrează în acelaşi regim cu cei români. Senatul U.S.A.M.V.B., la cererea
doctorandului străin, poate organiza curs pregătitor de limba română, conform reglementărilor în
vigoare. Admiterea la studii universitare de doctorat a cetăţenilor străini se reglementează prin
ordin al M.Ed.C.

Art. 27. Validarea rezultatelor concursului de admitere la doctorat se face de către Biroul
Senatului, iar înmatricularea candidaţilor admişi se face prin Decizie a Rectorului U.S.A.M.V.B.
CAPITOLUL VIII
Elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat
Art. 28. – (1) Teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei
abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum şi
modalităţi de validare ştiinţifică a acestora.
Art. 29. – (1) Teza de doctorat poate fi redactată într-o limbă de circulaţie internaţională,
conform prevederilor contractului de studii de doctorat.
(2) Teza de doctorat finalizată este supusă unei analize preliminare în cadrul catedrei de
specialitate sau al centrului de cercetare, înainte de a fi propusă evaluării de către membrii
comisiei de doctorat. Analiza se finalizează cu recomandări ştiinţifice.
(3) Teza de doctorat se prezintă Biroului doctorat împreună cu referatul favorabil al
conducătorului de doctorat şi cu o sinteză a analizei preliminare efectuate de catedra de
specialitate sau de centrul de cercetare.
(4) 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.
Art. 30. – (1) Biroul doctorat trimite teza de doctorat spre evaluare membrilor unei comisii de
specialişti, denumită în continuare comisie de doctorat. Ea este propusă de conducătorul de
doctorat, avizată de Biroul Consiliului Facultăţii şi aprobată de Biroul Senatului.
(2) Comisia de doctorat este alcătuită din cinci persoane, respectiv preşedintele, conducătorul de
doctorat şi trei referenţi oficiali, dintre care cel puţin doi îşi desfăşoară activitatea în afara
U.S.A.M.V.B.
(3) Preşedintele comisiei este un reprezentant al Senatului U.S.A.M.V.B., de regulă, decanul
facultăţii la care este arondată catedra, unde îşi desfăşoară activitatea conducătorul de doctorat
(4) Referenţii oficiali sunt specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, au
titlul de doctor şi au funcţia didactică de cel puţin conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific
principal gradul I.
(5) Din comisie pot face parte şi specialişti din alte ţări, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în
aliniatul de mai sus.
(6) În cazul doctoratului în cotutelă, comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat poate fi
completată cu 1 -2 reprezentanţi ai instituţiei ce a cotutelat doctorandul, la propunerea
conducătorului de doctorat. Preşedintele comisiei este un reprezentant al USAMVB
Art. 31. – (1) Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză a tezei la Serviciul
doctorat în termen de maximum 30 de zile de la primirea tezei de doctorat. În cazul în care unul
sau mai mulţi referenţi oficiali apreciază în mod justificat că teza de doctorat este
nesatisfăcătoare, aceasta va trebui refăcută. Teza de doctorat refăcută se depune la serviciul
doctorat, cu acordul scris al conducătorului de doctorat şi al referenţilor implicaţi.

(2) În cazul în care unul dintre referenţii oficiali din comisia de doctorat devine indisponibil, el
poate fi schimbat la propunerea conducătorului de doctorat şi cu aprobarea Biroului Senatului
U.S.A.M.V.B.
(3) Referentul care, din motive obiective nu poate participa la susţinerea publică, va trimite
preşedintelui comisiei referatul de analiză asupra tezei de doctorat şi o declaraţie scrisă în care îşi
va exprima calificativul acordat.
(4) Organizarea susţinerii publice a tezei de doctorat poate fi demarată numai dacă toate
referatele membrilor comisiei de doctorat sunt favorabile.
Art. 32. – (1) În vederea susţinerii publice a tezei, doctorandul va elabora rezumatul tezei de
doctorat asumându-şi răspunderea privind propriile activităţi şi realizări. Rezumatul va fi
transmis unor specialişti în domeniu pentru a obţine unele puncte de vedere necesare evaluării pe
ansamblu a rezultatelor doctorandului iar opiniile acestora vor fi exprimate în scris.
(2) În situaţia 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 la biblioteca U.S.A.M.V.B. teza de doctorat şi rezumatul
tezei de doctorat, cu cel puţin 15 zile înainte de susţinerea publică, în formă scrisă şi electronică,
pentru consultarea lor de către cei interesaţi.
(4) Doctorandul trebuie să elaboreze singur, sau în colaborare cu conducătorul de doctorat,
minimum unul, sau mai multe articole transmise spre publicare la Lucrări ştiinţifice
U.S.A.M.V.B. sau alte reviste naţionale sau internaţionale recunoscute. Transmiterea spre
publicare a articolului şi confirmarea acceptării acestuia pentru a fi publicat, condiţionează
planificarea susţinerii tezei.
Art. 33. – (1) Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică, în faţa Comisiei de doctorat, numai
în localurile U.S.A.M.V.B. sau ale celor cu care s-au constituit consorţii ori cotutelează
întocmirea lucrării de doctorat.
(2) Data şi locul susţinerii acesteia se stabileşte în intervalul de minimum 15 zile şi de maximum
trei luni de la data aprobării Comisiei de doctorat şi se afişează cu cel puţin 15 zile înainte de
data stabilită de preşedintele comisiei de doctorat.
(3) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin patru din cei cinci membri
ai comisiei, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat.
(4) În cazul tezei de doctorat redactate într–o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea
publică se poate face în limba respectivă.
Art. 34. – (1) Susţinerea publică a tezei de doctorat se constituie într-o dezbatere ştiinţifică şi
profesională la care participă doctorandul, membrii comisiei şi specialiştii aflaţi în sală.
(2) Dezbaterea se axează pe elementele de originalitate şi excelenţă ale tezei de doctorat şi se
desfăşoară astfel: prezentarea tezei şi a rezultatelor obţinute de către doctorand; prezentarea
referatelor de către conducătorul de doctorat şi de către referenţii oficiali; întrebări şi răspunsuri
la care participă, deopotrivă, doctorandul, membrii comisiei şi specialiştii aflaţi în sală.

Art. 35. – (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. Calificativul se supune la vot şi devine hotărâre a
întregii comisii numai în condiţiile în care a întrunit cel puţin jumătate plus unu din voturi
respectiv minimum (3) trei voturi.
(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, comisia
comunică auditoriului hotărârea de a acorda doctorandului titlul de doctor, hotărâre care se
înaintează CNATDCU.
(3) În cazul atribuirii calificativului satisfăcător, comisia de doctorat va preciza conţinutul care
urmează a fi refăcut sau completat în teza de doctorat şi va solicita, într–un termen fixat de
comisie (de regulă 6 luni), o nouă susţinere publică a tezei. La expirarea termenului, comisia de
susţinere publică a tezei de doctorat analizează îndeplinirea cerinţelor şi supune la vot un nou
calificativ. În cazul în care calificativul acordat este tot satisfăcător, teza de doctorat este
considerată respinsă şi doctorandul este exmatriculat.
(4) Calificativele acordate doctorandului de către comisia de evaluare a proiectului de cercetare
ştiinţifică [Art. 12 (3)] precum şi cele atribuite de comisia de doctorat [Art. 35 (1)] pot fi
contestate de către doctorand. Contestaţiile se adresează Senatului universitar în termen de cel
mult 10 zile şi se soluţionează în termen de cel mult 60 zile de la data expirării termenului de
contestaţie care începe să curgă de la data comunicării către doctorand.
Senatul verifică legalitatea procedurii atribuirii de către comisie a calificativului şi analizează
valabilitatea calificativului atribuit prin comisii de experţi desemnate pe domenii de studii
universitare.
Comisiile de soluţionare a contestaţiilor au aceeaşi componenţă ca şi cele care au acordat
calificativul, formate însă din alte persoane, cu consultarea prealabilă a doctorandului, a cărui
opinie are valoare facultativă.
(5) Dacă teza de doctorat obţine în urma susţinerii calificativul „foarte bine” sau „bine” USAMV
înaintează CNATDCU o copie a dosarului doctorandului şi un exemplar al tezei de doctorat în
vederea validării titlului de doctor acordat de comisia numită pentru susţinerea publică. Dacă
teza a fost redactată într-o limbă de circulaţie internaţională, se ataşează şi un rezumat în limba
română.
CAPITOLUL IX
Conferirea titlului de doctor Şi eliberarea diplomei
Art. 36. – (1) Hotărârea comisiei de doctorat conţinând propunerea de conferire a titlului
ştiinţific de doctor se înaintează conducerii U.S.A.M.V.B., Biroul doctorat, pentru completarea
dosarului.
(2) După verificarea îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la obligaţiile doctorandului pe
timpul programului de pregătire, a legalităţii organizării susţinerii tezei de doctorat, a hotărârii
comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat, Biroul doctorat din U.S.A.M.V.B. transmite o
copie a dosarului de doctorat şi un exemplar al tezei de doctorat la M.Ed.C., în vederea validării
de către C.N.A.T.D.C.U. a titlului de doctor propus de comisia de doctorat.

Art. 37. – Conferirea titlului de doctor se face prin ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării, la
propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare.
Art. 38. – (1) Diploma de doctor se redactează în limba română şi engleză şi se eliberează de
către U.S.A.M.V.B., pe baza ordinului M.Ed.C.
(2) Diploma de doctor specifică: tipul de doctorat – ştiinţific – , domeniul în care a fost obţinut
titlul ştiinţific şi titlul tezei de doctorat.
(3) Pe baza ordinului M.Ed.C., diploma de doctor se eliberează de către Biroul „Diplome” din
U.S.A.M.V.B.
(4) Înmânarea diplomei de doctor de către USAMV poate fi făcută în cadrul unei ceremonii
publice
CAPITOLUL X
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Art.39. (1) Prezentul Regulament a fost aprobat în Şedinţa Senatului U.S.A.M.V.B.la data de 15
septembrie 2005 şi intră în vigoare începând cu anul universitar 2005-2006.
(2) Pentru doctoranzii înscrişi la studii universitare de doctorat înainte de data menţionată
la alin (1) se aplică prevederile Metodologiei privind organizarea programelor de doctorat şi
conferirea titlului de doctor din octombrie 1996, cu modificările ulterioare.
Art. 40. (1) În termen de 30 de zile de la data validării prezentului Regulament de către Senatul
U.S.A.M.V.B., Biroul doctorat va stabili conţinutul Contractului de studii doctorale încheiat între
U.S.A.M.V.B., doctorand şi conducătorul de doctorat.
(2) Doctoranzii înscrişi la studii doctorale de doctorat în anul universitar 2005 – 2006 vor semna
contractul de studii doctorale în termen de 30 de zile de la data înmatriculării.
Art. 41. Procedurile privind organizarea concursului de admitere la studiile universitare de
doctorat, înscrierea şi înmatricularea doctoranzilor, redactarea contractelor de studii doctorale şi
semnarea acestora de către doctoranzi, evidenţa îndeplinirii de către doctoranzi a obligaţiilor din
programul de pregătire universitară avansată şi din programul de cercetare ştiinţifică sunt în
sarcina secretariatului rectoratului U.S.A.M.V.B.
(2) Procedurile implicate de susţinerea publică a tezei de doctorat şi relaţiile cu Ministerul
Educaţiei şi Cercetării în vederea validării Hotărârii comisiei de doctorat de către CNATDCU şi
obţinerea ordinului ministrului pentru conferirea titlului de doctor, sun în sarcina Secretarului şef
al U.S.A.M.V.B.
Art. 42. Prezentul Regulament va fi difuzat prin grija secretariatului rectoratului U.S.A.M.V.B.
la toţi conducătorii de doctorat din U.S.A.M.V.B. sau afiliaţi şi va fi afişat la avizierul serviciului
doctorat şi pe site-ul U.S.A.M.V.B.

