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REGULAMENTUL  

Școlii Doctorale  

din cadrul 

 Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

 

 

 

 

 Preambul 

 Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii 

universitare de doctorat la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (,,UAIC”), în calitate 

de instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat (,,IOSUD-UAIC”), se 

fundamentează pe Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare (numita în continuare ,,Lege”), Codul studiilor universitare de doctorat (,,Cod”), 

aprobat prin HG nr. 681/2011 şi pe Carta Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

(,,Carta”). 

 

I. Reglementări privitoare la acceptarea de noi membri conducători de 

doctorat precum și reglementări referitoare la modalitatea prin care unui 

conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al Școlii Doctorale. 

1. Noii conducători de doctorat din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social - Politice, 

care îndeplinesc condițiile  legilor și reglementărilor în vigoare, vor putea fi acceptați în  

baza unei cereri adresată Consiliului Școlii Doctorale (CSD).  

2. Pentru cooptarea unor noi conducători de doctorat din afara facultății, pe lângă întrunirea 

condițiilor legale, este necesar și votul direct, secret și egal al majorității absolute a 

membrilor Școlii Doctorale. 

3. Calitatea de membru al Școlii Doctorale poate fi retrasă atunci când acesta nu mai 

îndeplinește condițiile legale. Decizia se va lua în cadrul CSD și va fi adusă la cunoștiința 

acestuia. 
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II. Mecanisme prin care se iau deciziile în ceea ce privește oportunitatea, 

structura și conținutul programului de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate. 

1.  Deciziile se vor lua în urma consultării conducătorilor de doctorat și a dezbaterii 

propunerilor făcute în cadrul  CSD. Propunerile vor fi validate prin supunerea lor la vot. 

 

III. Procedurile de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit 

student-doctorand și procedurile de mediere a conflictelor. 

1. Schimbarea conducătorului de doctorat se poate face prin cerere motivată din partea 

studentului doctorand, la care trebuie să se adauge și justificarea în scris a ambilor 

conducători, atât a celui care urmează să preia doctorandul, cât și a celui ce a coordonat 

teza până la acel moment. Toate cele trei documente, atât cererea, cât și justificările celor 

doi conducători de doctorat, vor fi supuse analizei în cadrul CSD. 

 

IV. Condițiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt și/sau prelungit 

1. Programul Școlii Doctorale poate fi întrerupt în cazurile de boală, care impun 

imposibilitatea desfășurării unei activități normale, dovedită prin acte medicale. 

2. Studentele - doctorand, care beneficiază de concediul de maternitate, pot întrerupe pe 

această perioadă studiile doctorale. Pe perioada creșterii copilului poate beneficia de 

întreruperea studiilor doctorale, conform legii, și tatăl, dacă preia îngrijirea copilului (în baza 

concediului de paternitate). 

3. La acestea se adaugă cazurile de forță majoră, care pot fi justificate cu documente. 

4. Întreruperea sau prelungirea perioadei de studii doctorale nu pot depăși 2 ani.  

5. Durata programului de doctorat este de 3 ani. Aceasta poate fi prelungită cu 1-2 ani în 

situații cu totul și cu totul excepționale, la propunerea conducătorului de doctorat, cu avizul 

CSD și aprobarea Senatului UAIC, în limita fondurilor disponibile. 

 

V. Modalitățile de prevenire a fraudei în cercetarea științifică, inclusiv a 

plagiatului 

1.  Comisiile de îndrumare și examinare a activității doctoranzilor trebuie să fie alcătuite  din 

trei membri asociați conducătorului de doctorat, care trebuie să aibă obligatoriu titlul de 

doctor și care trebuie să verifice referatele și teza doctorandului în vederea prevenirii fraudei 

și asigurării calității acesteia. 
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2. Doctorandul trebuie, conform legilor în vigoare și exigențelor deontologice, să-și asume, 

prin declarație scrisă, faptul că referatele și teza nu sunt rezultatul unei fraude sau a 

plagiatului. 

3. La cererea conducătorului, doctorandul este obligat să pună la dispoziție sursele folosite, 

fie imprimate, fie pe suport electronic. 

 

VI. Reglementări referitoare la asigurarea accesului la resursele de cercetare 

1. Școala Doctorală, în limitele oferite de lege, va sprijini accesul doctoranzilor la biblioteci, 

laboratoare, instituții, organe și organisme capabile să ofere date necesare realizării tezei de 

doctorat. 

2. Școala Doctorală va oferi recomandări pentru deplasări în vederea documentării în 

străinătate, pentru programe de finanțare a studiilor și logistica necesară obținerii unor 

facilități de mobilitate interuniversitară. 

 

VII. Reglementări privind obligațiile de frecvență ale studenților-doctoranzi 

1. Obligativitatea participării la cursurile Școlii Doctorale. 

2. Conducătorii de doctorat vor stabili, cel puțin odată pe lună, întâlniri cu doctoranzii pentru 

a urmări evoluția programului de studiu. 

3. Obligativitatea doctoranzilor de a se conforma deciziilor conducerii departamentelor Școlii 

Doctorale și a conducerii Facultății cu privire la activitatea didactică desfășurată. 

 

VIII. Reglementări privind dimensiunea tezei 

1. Pentru ca teza să poată fi citită într-un timp optim fără a se pierde posibilitatea expunerii 

complexe a conținuturilor, minimul de pagini acceptat este 190 de pagini de text și  200 de 

pagini cu bibliografia aferentă, iar pentru limita maximă - 250 de pagini, inclusiv cu 

bibliografia. 

 

IX. Reglementări privind plata membrilor comisiei de susținere publică a tezei de 

doctorat 

1. Conducătorul, împreună cu referenții externi, se ocupă de depunerea documentelor de plată 

la Administratorul Șef  al Facultății. 
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X.  Reglementări privind stabilirea componenței comisiei de îndrumare, de susținere 

a referatelor și de presusținere a tezei de doctorat. 

1. Comisia va fi propusă de către conducătorul de doctorat, în urma consultării cu 

doctorandul,  și aprobată prin votul deschis al CSD. 

 

XI. Reglementări privind stabilirea componenței Comisiei de susținere publică a 

tezei de doctorat. 

1.Comisia de susținere publică va fi propusă de conducătorul științific, aprobată de Decanul 

Facultății și de Directorul Școlii Doctorale. Din componența Comisiei de susținere publică a 

tezei de doctorat, cel puțin un referent extern trebuie să facă parte din Consorțiul 

Universitaria. 

 

XII. Organizarea evidenței doctoranzilor și a activităților administrative. 

1.Baza de date ce monitorizează  îndeplinirea obligațiilor ce revin  doctoranzilor intră  în 

sarcina  secretariatului  Școlii Doctorale. 

 

XIII. Condițiile de exmatriculare.  

1. Depășirea termenului maxim legal, de 7 ani, pentru predarea tezei aduce automat 

exmatricularea doctorandului.  

2. Neîndeplinirea sarcinilor la termen de către doctoranzi, pe parcursul celor trei ani de studiu, 

poate conduce la  exmatricularea lor din cadrul Școlii Doctorale pe baza unui referat realizat, 

în acest scop, de către conducătorul de doctorat, care are datoria să specifice motivele pentru 

care solicită acest lucru. Referatul va fi analizat în Consiliul Școlii Doctorale unde se va lua 

decizia privind exmatricularea doctoranzilor care nu și-au îndeplinit datoriile contractuale. 

 

XIV. Organizarea concursului de admitere.  

1. Admiterea se va organiza pe baza Metodologiei în vigoare, pe locurile vacante scoase la 

concurs de către fiecare conducător. Un conducător nu poate îndruma mai mult de 10 

doctoranzi la un moment dat. 

 

XV. Probele de concurs, scris și/sau orale, criteriile de evaluare, selecție și 

departajare la admiterea în Școala Doctorală. 

1. Tematica și bibliografia aferentă probelor de concurs se propun de către conducătorii de 

doctorat care au poziții vacante la admitere, cu avizul Consiliului Școlii Doctorale. 
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2. Admiterea constă în stabilirea mediei aritmetice a 3 note: 

 nota pe lucrarea scrisă; 

 nota la interviu; 

 media de la examenul de dizertație. 

Criteriul de diferenţiere în cazul unor medii egale, îl reprezintă media la examenul de licenţă. 

 

XVI. Norme interne de etică profesională.  

1. Doctorandul este autorul tezei și își asumă răspunderea în scris pentru corectitudinea 

datelor și a informațiilor prezente în teză, precum și a opiniilor și a demonstrațiilor exprimate 

în teză. 

 


