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a Universităţii Babeş-Bolyai 

 

 

Preambul 

 

Art. 1. 

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii doctorale este adoptat în temeiul Legii nr. 1/2011 a 

Educaţiei Naţionale, al Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. 681/2011, al Cartei 

Universităţii Babeş-Bolyai şi al Regulamentul Nr. 23160 din 21 octombrie 2011 de organizare şi 

desfăsurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea Babeş-Bolyai. 

(2) Acest Regulament se modifică în urma modificărilor ulterioare ale Legii Educaţiei Naţionale, precum 

şi, în limitele atribuţiilor autonome ale Şcolii doctorale, pe baza deciziei Consiliului Şcolii doctorale 

Paradigma Europeană.   

(3) Regulamentul se aplică în cadrul Şcolii doctorale Paradigma Europeană din cadrul Facultăţii de Studii 

Europene a Universităţii Babeş-Bolyai. 

(4) Scoala doctorală se poate organiza şi în parteneriate sau consorţii cu alte instituţii de învăţământ 

superior sau cu unităţi de cercetare-dezvoltare din ţară sau din străinătate. 

(5) Şcoala doctorală Paradigma europeană are un caracter multidisciplinar. Conducătorii de doctorat titulari 

şi cadrele didactice universitare sau de cercetare afiliaţi, asigură pregătirea studenţilor doctoranzi 

înmatriculaţi la această şcoală în diferite domenii de doctorat (cum ar fi relaţii internaţionale şi studii 

europene, ştiinţe politice, sociologie, etnologie, filosofie etc.).  

Conducătorii de doctorat din aceste domenii asigură relaţiile de colaborare cu specialiştii domeniilor 

respective, titulari sau afiliaţi la alte şcoli doctorale ale Universităţii Babeş-Bolyai, sau la alte instituţii din 

ţară şi din străinătate.  

Conducătorii de doctorat elaborează criteriile profesionale privind calitatea, acceptarea şi calificatul 

acordat tezei de doctorat în funcţie de cerinţele domeniilor lor, pe baza criteriilor stabilite de comisiile de 

specialitate ale CNATDCU.   

 

 

Capitolul I – Dispoziţii generale 

 

Art. 2 

(1) Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor 

universitare oferite în Universitatea Babeş-Bolyai ale căror finalitate constă în dezvoltarea resursei umane 

competente în realizarea cercetării stiinţifice şi capabile de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate. Ele 

constau în formarea, prin cercetare, pentru cercetare-dezvoltare şi inovare. 
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(2) Persoana înmatriculată într-un program de studii universitare de doctorat are, pe tot parcursul studiilor 

sale universitare de doctorat, calitatea de student-doctorand, mai puţin eventualele perioade de întrerupere 

a acestora şi eventuala perioadă de graţie, acordate conform prevederilor prezentului Regulament. 

(3) Programul de studii universitare de doctorat este organizat de Scoala doctorală sub coordonarea 

Consiliului pentru studii universitare de doctorat (CSUD) al IOSUD Universitatea Babeş-Bolyai. 

 

Art.3 

(1) Admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat se realizează în una sau două sesiuni anuale, 

desfăşurate înainte de începerea anului universitar, iar înmatricularea studenţilor-doctoranzi se face 

începând cu prima zi a anului universitar. 

(2) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate include cursuri oferite în primul an al 

studiilor doctorale (în semestrul I şi/sau semestrul II, timp de 12 săptămâni de activităţi didactice) prin care 

doctorandul poate cumula numărul obligatoriu de 30 de credite.  

(3) Programul de pregătire suplimentar poate include seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru organizate 

de-a lungul întregii perioade de pregătire la care participarea doctoranzilor este benevolă 

(4) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţi ai 

studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Diploma de absolvire sau de licenţă a 

absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioadă anterioară aplicării celor trei cicluri 

Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate. 

(5) Pe parcursul studiilor sale de doctorat, studentul-doctorand mai este sprijinit şi de o comisie de 

îndrumare formată din alte 3 cadre didactice sau de cercetare din Universitatea Babeş-Bolyai, care  au titlul 

de doctor şi cel puţin funcţia de lector universitar sau de cercetător stiinţific gradul III. Componenţa 

comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat, în urma consultării cu studentul-

doctorand, în termen de cel mult 30 de zile de la data înmatriculării acestuia. 

(6) Doctoratul se desfăsoară pe baza unui contract de studii universitare de doctorat încheiat, prin Institutul 

de Studii Doctorale, între studentul-doctorand, conducătorul său de doctorat şi Universitatea Babeş-Bolyai, 

în care se stabilesc drepturile şi obligaţiile ce revin studentului doctorand, conducătorului de doctorat şi, 

prin intermediul şcolii doctorale, Universităţii Babeş-Bolyai. 

 

Art. 4 

(1) Studiile universitare de doctorat ale unui student-doctorand se planifică pentru o perioadă de 3 ani 

universitari (fiecare alcătuit din câte 2 semestre universitare) şi cuprind: 

a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul şcolii doctorale şi 

alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu; 

b) un program individual de cercetare stiinţifică; 

c) un program de pregătire suplimentar. 

(2) Studiile universitare de doctorat se încheie cu susţinerea publică a unei lucrări originale, numită teză de 

doctorat, care este rezultatul activităţii de cercetare desfăsurată de studentul-doctorand pe parcursul 

studiilor universitare de doctorat. Ea trebuie să respecte cerinţele stabilite prin legea educaţiei, prin 

regulamentele elaborate pe domenii de către comisiile CNATDCU, şi prin prezentul regulament. Pe baza 

tezei de doctorat şi a susţinerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor. 

(3) Se consideră că un student-doctorand şi-a finalizat studiile de doctorat dacă a susţinut public teza de 

doctorat şi, în urma susţinerii publice, s-a acordat acesteia cel puţin calificativul Satisfăcător. 

 

Art. 5 

(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate asigură pregătirea studentului doctorand 

prin activităţi didactico-stiinţifice (cursuri, seminare, laboratoare şi altele asemenea) şi se realizează în 

primul şi/sau al doilea semestru universitar al primului an de studii doctorale.  

 

Art. 6 

(1) Doctoratul se poate întrerupe în următoarele situaţii: din motive medicale, în vederea efectuării 

concediului pentru sarcină şi lăuzie sau a concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, respectiv 

pentru alte motive temeinice. 
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(2) Orice întrerupere a doctoratului trebuie să înceapă în prima zi a unui semestru universitar şi să se 

încheie în ultima zi a unui semestru universitar, astfel asigurându-se că perioada respectivă de întrerupere 

să cuprindă un număr întreg de semestre universitare. 

(3) Durata cumulată a perioadelor de întrerupere acordate unui student-doctorand este de cel mult 6 

semestre universitare. 

(4) Întreruperile se aprobă de către directorul consiliului studiilor universitare de doctorat al Universităţii 

Babeş-Bolyai, la cererea studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat şi cel al consiliului 

şcolii doctorale. Pentru fiecare întrerupere se încheie câte un act adiţional la contractul de studii 

universitare de doctorat. 

(5) În situaţii speciale, când un student doctorand nu şi-a finalizat cercetările pentru teza de doctorat în 

decursul a 6 semestre universitare de la înmatriculare, la care se adaugă perioadele întreruperilor acordate 

în conformitate cu prezentul Regulament, conducătorul său de doctorat poate solicita, în limita fondurilor 

disponibile şi cu avizul consiliului şcolii doctorale, o prelungire cu 2 sau 4 semestre universitare a studiilor 

universitare de doctorat ale acestu student doctorand. Cererea de prelungire se depune de conducătorul de 

doctorat la secretariatul Institutului de Studii Doctorale şi va fi apoi supusă de directorul CSUD aprobării 

Senatului Universităţii Babeş-Bolyai.   

 

Art. 7 

(1) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze sau să susţină public teza de doctorat în termenul 

stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta, el 

mai are la dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza şi susţine public teză, 

depăsirea acestui termen conducând automat la exmatricularea sa. 

(2) Statutul de student-doctorand aflat în perioada de graţie se acordă din oficiu, începând cu momentul 

iesirii studentului-doctorand de sub incidenţa contractului său de studii şi a eventualelor acte adiţionale la 

acesta. 

(3) În timpul perioadei de graţie precum şi după expirarea acesteia nu se pot acorda întreruperi şi nici 

prelungirea studiilor universitare de doctorat. 

(4) În perioada de graţie studentul-doctorand nu poate beneficia de bursă de doctorat acordată dintr-un 

grant doctoral al MECTS. 

 

Art. 8 

(1) Programele de studii universitare de doctorat se organizează numai la formă de învăţământ cu 

frecvenţă. 

(2) Prezenţa efectivă necesară a studentului-doctorand în cadrul Şcolii doctorale Paradigma Europeană este 

decisă de conducătorul de doctorat în funcţie de specificul programului de studii universitare de doctorat, 

cu respectarea prevederilor prezentului regulament. 

 

Art. 9 

(1) Universitatea Babeş-Bolyai promovează interdisciplinaritatea în studiile universitare de doctorat. Acest 

lucru se realizează atât prin colaborarea în/între scolile ei doctorale, cât şi între acestea şi cele ale altor 

universităţi sau institute de cercetare din ţară şi străinătate. 

(2) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-doctorand de la 

Universitatea Babeş-Bolyai îsi desfăsoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de 

doctorat. 

(3) Alegerea celui de-al doilea conducător se face după înmatricularea studentului-doctorand la 

Universitatea Babeş-Bolyai, cu acordul primului conducător de doctorat. Al doilea conducător de doctorat 

poate fi un conducător de doctorat titular la o scoală doctorală din Universitatea Babeş- Bolyai sau un 

conducător de doctorat din orice altă instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat din ţară sau 

străinătate. Dacă cel de-al doilea conducător de doctorat este din Universitatea Babeş-Bolyai, domeniul de 

doctorat în care acesta are dreptul de conducere trebuie să fie diferit de cel al primului conducător, 

exceptând situaţia când primul conducător de doctorat a împlinit vârsta de 65 de ani. 
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(4) Dacă ambii conducători de doctorat activează în Universitatea Babeş-Bolyai, atunci se încheie între ei, 

în scris, un acord de cotutelă, care se aprobă de directorul consiliului pentru studiile universitare de 

doctorat şi prin care se stabilesc responsabilităţile fiecărui conducător de doctorat. 

(5) Dacă cel de-al doilea conducător nu activează în Universitatea Babeş-Bolyai, atunci se încheie, în scris, 

un acord de cotutelă între Universitatea Babeş-Bolyai şi instituţia unde cel de-al doilea conducător îndrumă 

studenţi-doctoranzi. Acest acord stipulează cerinţele organizării şi desfăsurării doctoratului în fiecare dintre 

cele două instituţii implicate, inclusiv obligaţiile financiare ale acestora, în concordanţă cu rolul pe care îl 

au în cotutelă şi cu legislaţia specifică. 

(6) În cazul unui doctorat în cotutelă, se precizează care dintre cei doi conducători de doctorat este 

conducătorul de doctorat principal. Studentul-doctorand este contabilizat integral la conducătorul de 

doctorat principal, inclusiv la normarea activităţii de predare şi cercetare a acestui conducător. 

 

Art. 10 

(1) Persoanele care posedă calificările necesare şi care dispun de resursele financiare corespunzătoare (fie 

din surse proprii, fie din burse acordate de persoane fizice sau juridice), pot fi admise, la solicitarea lor şi în 

urma promovării concursului de admitere la doctorat, ca studenţi doctoranzi în regim cu taxă.  

(2) Pentru studenţii-doctoranzi în regim cu taxă, Senatul Universităţii Babeş-Bolyai stabileşte pentru 

fiecare an universitar, la propunerea consiliilor facultăţilor, o taxă anuală de studiu şi o taxă pentru 

susţinerea tezei de doctorat. Aceste taxe se fac publice până la data anunţării concursului de admitere la 

doctorat pentru acel an universitar. Ele se încasează de facultăţi. 

(3) Pe parcursul studiilor sale de doctorat, mai puţin eventualele perioade de întrerupere şi eventual 

perioadă de graţie, studentul-doctorand în regim cu taxă are obligaţia de a achita, în condiţiile stabilite de 

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, taxa de studiu pentru fiecare semestru universitar, inclusive pentru 

semestrul în care are loc susţinerea publică a tezei de doctorat. Un student-doctorand este considerat a fi în 

parcursul studiilor universitare de doctorat în perioada cuprinsă între data înmatriculării şi data susţinerii 

publice a tezei de doctorat sau a exmatriculării. Taxa de studiu pe un semestru dintr-un an universitar 

reprezintă 50% din taxa anuală de studiu stabilită pentru anul universitar respectiv. 

(4) Studentul-doctorand în regim cu taxă, care va întrerupe studiile universitare de doctorat la sfârsitul 

semestrului I dintr-un an universitar (respectiv reia, după o întrerupere, studiile universitare de doctorat la 

începutul semestrului II dintr-un an universitar) va plăti taxa de studiu numai pentru semestrul I (respectiv 

semestrul II) din acel an universitar. 

(5) În situaţia în care studentul-doctorand în regim cu taxă are obligaţia de a achita taxa de studio pentru 

fiecare dintre cele două semestre ale unui an universitar, atunci el poate plăti suma datorată pentru întregul 

an universitar într-o singură transă (până la 15 octombrie) sau în cel mult 4 transe, în aşa fel încât: 

a) până la 15 octombrie să se fi achitat cel puţin 25% din suma datorată; 

b) până la 15 decembrie să se fi achitat cel puţin 50% din suma datorată; 

c) până la 15 martie să se fi achitat cel puţin 75% din suma datorată; 

d) până la 15 mai să fie achitată întreaga sumă datorată. 

(6) Studentul-doctorand în regim cu taxă care, într-un anumit an universitar, trebuie să plătească taxa de 

studiu numai pentru un singur semestru din acel an, o poate achita fie într-o singură transă (până la 15 

octombrie în cazul semestrului I, respectiv, până la 15 martie în cazul semestrului II), fie în cel mult 2 

tranşe, în aşa fel încât: 

a) până la 15 octombrie să se fi achitat cel puţin 50% din taxa pentru semestrul I şi până la 15 decembrie 

întreaga taxă datorată pentru semestrul I; 

b) până la 15 martie să se fi achitat cel puţin 50% din taxa pentru semestrul II şi până la 15 mai întreaga 

taxă datorată pentru semestrul II. 

(7) Odată cu depunerea la secretariatul Institutului de Studii Doctorale a documentelor în vederea 

declansării organizării susţinerii publice a tezei de doctorat a unui student-doctorand în regim cu taxă, 

studentul-doctorand va face dovada achitării taxei de susţinere publică a tezei de doctorat 
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Capitolul II – Şcoala Doctorală Paradigma Europeană 

 

Art. 11  

(1) Universitatea Babeş-Bolyai organizează, pentru domeniile de doctorat în care ea este instituţie 

organizatoare de studii universitare de doctorat, şcoli doctorale. Şcoala doctorală Paradigma Europeană 

este formată din: 

a) conducători de doctorat titulari; 

b) cadre didactice universitare afiliate şi cercetători afiliaţi, implicaţi în realizarea activităţilor didactice/de 

cercetare prevăzute în programele de studii universitare de doctorat ale şcolii doctorale; 

c) studenţi-doctoranzi. 

(2) Conducătorii de doctorat titulari, cadrele didactice universitare afiliate, cercetătorii afiliaţi şi studenţii-

doctoranzi care activează în cadrul Şcolii doctorale Paradigma Europeană sunt cuprinşi în statul de funcţii 

al şcolii doctorale. 

(3) Activităţile de conducere, respectiv, de îndrumare a studenţilor-doctoranzi precum şi cele didactice 

prevăzute în programele de studii universitare de doctorat ale Şcolii doctorale Paradigma Europeană sunt 

normate şi remunerate (după prestarea lor) în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

(4) Studentul-doctorand poate desfăsura activităţi didactice, în cadrul ciclurilor I şi II de studii universitare 

ale Universităţii Babeş-Bolyai, în limita a 4-6 ore didactice pe săptămână, potrivit contractului de studii 

universitare de doctorat. Activităţile didactice care depăsesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate 

cu legislaţia în vigoare, intrând sub incidenţa Codului muncii, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce 

revin salariatului şi cu plata contribuţiilor datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările 

pentru somaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 

 

 

Art. 12 

(1) Principalele atribuţii ale Şcolii doctorale Paradigma Europeană sunt exercitate în termenii stabiliţi de 

Legea Educaţiei Naţionale, şi ele includ: 

- Adoptarea metodologiilor proprii privind standardele şi procedurile interne de evaluare periodică a 

calităţii şi de etică şi deontologie profesională; 

- Stabilirea standardelor pentru conducătorii de doctorat, pentru personalul didactic şi de cercetare 

afiliat Şcolii doctorale Paradigma Europeană, pentru membrii Comisiilor de doctorat şi pentru 

persoanele exterioare şi studenţii-doctoranzi care candidează pentru calitatea de membru al 

Consiliului Şcolii doctorale; 

- Adoptarea regulilor privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau programelor de studii 

efectuate în ţară sau străinătate privind recunoaşterea parcurgerii unor stagii anterioare de doctorat 

şi/sau a unor stagii de cercetare stiinţifică desfăşurate în ţară sau în străinătate în universităţi sau în 

centre de cercetare de prestigiu şi privind recunoasterea unor cursuri parcurse în cadrul programelor 

de studii universitare de master de cercetare; 

- Adoptarea regulilor privind întreruperea şi prelungirea studiilor universitare de doctorat; 

- Adoptarea cerinţelor de elaborare a tezelor de doctorat; 

- Adoptarea metodologiei de admitere la programele post-doctorale de cercetare avansată. 

(2) Şcoala doctorală Paradigma Europeană îşi asumă următoarele obligaţii: 

- Să încurajeze parcurgerea şi promovarea de către studenţii-doctoranzi a programului de pregătire 

bazat pe studii universitare avansate; 

- Să asigure, în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi/sau în cadrul 

programului de pregătire suplimentară, pregătirea metodologică pentru cercetarea stiinţifică şi 

pregătirea didactică a studenţilor-doctoranzi; 

- Să asigure, în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, cursuri, 

seminarii, şi alte asemenea activităţi în limbi de circulaţie internaţională;  
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- Să încurajeze redactarea tezelor de doctorat în limbi de circulaţie internaţională; 

- Să încurajeze studiile de doctorat în cotutelă internaţională. 

 

Art. 13 

(1) Titularii cursurilor care se predau în cadrul Şcolii doctorale Paradigma Europeană sunt conducători de 

doctorat sau profesori universitari cu o relevantă activitate didactică şi stiinţifică, apreciaţi pe plan naţional 

sau internaţional. 

(2) Activităţile de seminar şi lucrările aplicative/de cercetare pot fi prestate de conducători de doctorat, dar 

şi de cadre didactice universitare sau cercetători care nu sunt abilitaţi pentru a conduce studenţi-doctoranzi, 

însă au cel puţin funcţia de conferenţiar universitar sau de cercetător stiinţific gradul II. 

(3) Activităţile didactice din cadrul şcolii doctorale se desfăsoară pe parcursul semestrului I sau II al 

primului an al studiilor doctorale. 

(3) Fiecare disciplină predată se poate încheia cu un examen. Prezentarea la examen nu este obligatorie 

pentru studentul-doctorand. Dacă studentul-doctorand doreşte să fie examinat, solicită în scris directorului 

şcolii doctorale Paradigma Europeană fixarea, în cadrul sesiunilor de examene stabilite de facultăţi, adatei 

pentru examen şi numirea unei comisii de examinare. Rezultatul examinării se apreciază cu unul dintre 

următoarele calificative: Foarte bine, Bine, Satisfăcător sau Nesatisfăcător. Rezultatul examinării nu poate 

condiţiona parcursul studentului-doctorand în cadrul programului de studii universitare de doctorat şi nici 

finanţarea studentului-doctorand. 

 

Art. 14 

(1) La activităţile şcolii doctorale Paradigma Europeană din Universitatea Babeş-Bolyai poate participa 

orice student doctorand înmatriculat la Universitatea Babeş-Bolyai sau la altă instituţie organizatoare de 

studii universitare de doctorat din ţară sau străinătate. Studenţii-doctoranzi, veniţi de la alte instituţii în 

afara unor acorduri încheiate cu Universitatea Babeş-Bolyai care să prevadă gratuitatea studiilor 

universitare de doctorat la Universitatea Babeş-Bolyai vor achita, pentru participarea la activităţile scolilor 

doctorale, taxele de studiu stabilite de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai. 

(2) Scoala doctorală Paradigma Europeană are obligaţia să ofere comunităţii universitare şi oricăror 

persoane fizice sau juridice interesate informaţii privind programele lor de studii universitare de doctorat şi 

privind programele lor de studii universitare de master de cercetare. 

(3) Facultatea de Studii Europene a Universităţii Babeş-Bolyai va asigura publicarea pe Internet a tuturor 

informaţiilor despre scolile doctorale din subordine, vizându-se cu precădere următoarele categorii: 

a) regulamentul şcolii doctorale; 

b) informaţii privind modul de organizare şi desfăsurare a fiecărui program de studii universitare de 

doctorat; 

c) informaţii privind rezultatele şi performanţele profesionale ale conducătorilor de doctorat titulari; 

d) informaţii despre studenţii-doctoranzi, care includ cel puţin lista publicaţiilor şi cea a brevetelor 

acestora; 

e) informaţii privind posturile vacante pentru studenţi-doctoranzi. 

 

Art. 15 

(1) Cadrele didactice universitare sau de cercetare din scoala doctorală Paradigma Europeană au obligaţia 

de a informa studenţii-doctoranzi cu privire la etica stiinţifică, profesională şi  universitară şi de a verifica 

respectarea acesteia, inclusiv respectarea prevederilor deontologice, pe parcursul studiilor universitare de 

doctorat. 

(2) Scoala doctorală Paradigma Europeană ia măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea abaterilor de la 

normele eticii stiinţifice, profesionale şi universitare, conform codului de etică şi deontologie profesională 

al Universităţii Babeş-Bolyai. 

(3) În cazul unor eventuale fraude şi al unor încălcări ale eticii universitare sau al unor abateri de la buna 

conduită în cercetarea stiinţifică, inclusiv al plagiatului, studentul-doctorand şi/sau conducătorul său de 

doctorat răspund/răspunde în condiţiile legii. 
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Capitolul III – Consiliul Şcolii doctorale 

 

Art.16 

(1) Consiliul Şcolii doctorale Paradigma Europeană exercită atribuţiile stabilite prin Legea educaţiei 

naţionale, Codul studiilor doctorale, Carta Universităţii, Regulamentul IOSUD, prezentul Regulament sau 

alte acte normative. 

(2) Scoala doctorală Paradigma Europeană din cadrul Facultăţii Studii Europene este condusă de consiliul 

şcolii doctorale. Consiliul şcolii doctorale este condus de directorul şcolii doctorale, care este membru de 

drept al consiliului şcolii doctorale. Consiliul şcolii doctorale este asimilat consiliului unui departament, iar 

funcţia de director al şcolii doctorale este asimilată funcţiei de director de departament. 

(3) În componenţa Consiliului şcolii doctorale Paradigma Europeană pot intra: 

a) conducători de doctorat titulari în acea şcoală doctorală;  

b) studenţi-doctoranzi ai şcolii doctorale; 

c) membrii de onoare, selectaţi dintre personalităţi stiinţifice a căror activitate stiinţifică are o recunoastere 

internaţională semnificativă şi/sau personalităţi de seamă din sectoarele industriale şi socioeconomice 

relevante. 

(4) Ponderea în cadrul consiliului şcolii doctorale Paradigma Europeană a conducătorilor de doctorat 

titulari care provin din acea scoală doctorală este stabilită de către CSUD. Numărul minim al membrilor 

consiliului unei şcoli doctorale este 3.  

(5) Directorul şcolii doctorale Paradigma Europeană este numit de către CSUD dintre conducătorii de 

doctorat titulari în cadrul şcolii doctorale. Ceilalţi membri ai consiliului şcolii doctorale se aleg prin votul 

universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat titular în scoala doctorală respectivă. Alegerea 

Consiliului şi directorului Şcolii doctorale Paradigma Europeană este validată de Consiliul facultăţii. După 

alegere şi validare, directorul Şcolii doctorale este numit în această funcţie de directorul CSUD. 

(6) Cadrele didactice universitare sau cercetătorii care vor fi membri ai consiliului şcolii doctorale 

Paradigma Europeană trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau străinătate, şi să 

îndeplinească acele standarde minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, aprobate prin 

ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, care sunt în vigoare la data alegerii/numirii 

lor ca membri ai consiliului şcolii doctorale. 

(7) Mandatul consiliului şcolii doctorale Paradigma Europeană este de 5 ani.  Studenţii-doctoranzi care 

sunt membri ai consiliului şcolii doctorale şi îsi finalizează studiile universitare de doctorat în timpul 

mandatului consiliului pierd calitatea de membru al consiliului ladata susţinerii publice a tezei de doctorat. 

(8) Locurile devenite vacante în cadrul consiliului şcolii doctorale Paradigma Europeană se ocupă potrivit 

prevederilor alin. (4), iar mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului consiliului şcolii 

doctorale. 

(9) Consiliul şcolii doctorale Paradigma Europeană se întruneste de cel puţin 3 ori pe an. Reuniunile 

consiliului şcolii doctorale sunt convocate la cererea directorului şcolii doctorale sau a cel puţin unei treimi 

din numărul membrilor consiliului. Ele sunt conduse de directorul şcolii doctorale. Actele Consiliului 

Şcolii doctorale sunt adoptate cu majoritatea membrilor prezenţi, cu condiţia votului favorabil a majorităţii 

absolute a membrilor Consiliului Şcolii doctorale care au calitatea de conducători de doctorat. 

(10) Toţi membrii Consiliului Şcolii doctorale Paradigma Europeană sunt alesi de conducătorii de doctorat 

cu drept de vot. 

(11) Pentru a fi ales în Consiliul Şcolii doctorale Paradigma Europeană, conducătorul de doctorat trebuie să 

aibă drept de vot şi de a candida. 

 

Art.17 

 (1) La sedinţele Consiliului Şcolii doctorale Paradigma Europeană pot participa, fără drept de vot, 

directorul CSUD, decanul, prodecanii precum şi directorul Centrului de studii universitare doctorale 

avansate, directorul Centrului postdoctoral, directorul Centrului de studii de master şi directorii Centrelor 

şi laboratoarelor de cercatare din cadrul Şcolii doctorale. Directorul Şcolii doctorale poate invita să 

participe la sedinţe pe directorii de departamente şi alte persoane. 
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Art. 18 

(1) Consiliul Şcolii doctorale Paradigma Europeană are următoarele atribuţii prevăzute de lege, pe care le 

exercită după consultarea tuturor conducătorilor de doctorat: 

- adoptă regulamentul Şcolii doctorale, pe care îl supune spre avizare conducătorilor de doctorat şi 

Consiliului facultăţii şi spre aprobare CSUD; 

- adoptă metodologia privind standarde şi proceduri interne de evaluare periodică a calităţii şi de 

etică şi deontologie profesioanala; 

- adoptă programul de studii doctorale, inclusiv programul de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate, pe care îl supune spre avizare Consiliului facultăţii şi spe aprobare CSUD; 

- hotărăste înfiinţarea în cadrul Şcolii doctorale a Centrului de studii universitare doctorale avansate, 

adoptă regulamentul şi numeste directorul acestuia dintre conducătorii de doctorat; 

- hotărăste înfiinţarea în cadrul Şcolii doctorale a centrului postdoctoral, adoptă regulamentul şi 

nueste directorul acestuia, aproba planurile de cercetare postdoctorala; 

- hotărăste înfiinţarea, în cadrul Şcolii doctorale, a centrului de studii de master şi adopte 

regulamentul acestuia, pe care îl supune spre aprobare Consiliului facultăţii; adoptă programele de 

studii de master din cadrul Şcolii doctorale, pe care le supune spre aprobare Consiliului facultăţii; 

- hotărăste înfiinţarea în cadrul Şcolii doctorale de centre sau laboratoare de cercetare, aproba 

regulamentele şi numeste directorii acestora; 

- aprobă dobândirea şi decide încetarea calităţii de membru al Şcolii doctorale a cadrelor didactice 

sau de cercetare având calitatea de conducător de doctorat, care au normă la altă facultate din cadrul 

Universităţii sau funcţia de bază din cadrul unei instituţii care nu este IOSUD, în baza acordului 

prealabil a cel puţin două treimi dintre conducătorii de doctorat, exprimat prin vot secret; 

- stabileste standarde şi aproba afilierea şi incetarea afilierii la Scoala Doctorală a cadrelor didactice 

şi de cercetare care nu au calitatea de conducători de doctorat şi care desfăsoară activităţi didactice 

sau de cercetare la Scoala Doctorală, inclusiv în calitate de membri aicomisiilor de îndrumare; 

- stabileste standarde şi aproba referenţii oficiali membrii ai comisiilor de doctorat şi aproba 

componenta comisiilor de doctorat; 

- stabileste standarde pentru persoanele exterioare şi pentru studenţii-doctoranzi care candidreaza 

pentru calitatea de membru al Consiliului Şcolii doctorale; 

- stabileste criterii minimale şi orientative pentru conţinutul şi forma concursului de admitere la 

doctorat şi avizează înmatricularea studenţilor-doctoranzi; 

- avizează modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat, elaborat de Scoala doctorală 

şi îl supune spre aprobare CSUD; 

- adopta modelul certificatului de Absolvire a programului de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate; 

- stabileste cerinţele de elaborare şi formatul-tip al tezei de doctorat; 

- elaborează modelul cadru de convenţii de cotutelă de doctorat al Şcolii doctorale şi îl supune spre 

aprobare CSUD; 

- decide încheierea actelor, acordurilor şi parteneriatelor privind colaborările instituţionale cu alte 

scoli doctorale ale Universităţii precum şi cu scoli doctorale din cadrul altor IOSUD din ţară sau 

străinătate, inclusiv privind participarea la consorţii internaţionale şi efectuarea studiilor 

universitare de doctorat în cotutelă cu altă Scoala doctorală din cadrul Universităţii sau cu o altă 

IOSUD din ţară sau străinătate şi le supune spre aprobare CSUD; 
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- adoptă măsurile necesare pentru asigurarea calităţii studiilor universitare de doctorat, pentru bună 

desfăsurare a evaluărilor periodice ale Şcolii doctorale şi conducătorilor de doctorat, pentru 

respectarea normelor de etică şi deontologie de către coducatorii de doctorat şi studenţii-doctoranzi; 

- avizează cererile studenţilor-doctoranzi de acordare de sprijin financiar pentru efectuarea de stagii 

de cercetare în ţară sau străinătate în urma acordului conducătorului de doctorat şi le supune spre 

aprobare CSUD; 

- aprobă cererile studenţilor-doctoranzi de prelungire, întrerupere sau de reluare a activităţii de 

doctorat, cu avizul conform al conducătorului de doctorat; 

- stabileste regimul drepturilor de autor pentru teza de doctorat; 

- mediază conflictele dintre studenţii doctoranzi şi conducătorii de doctorat; 

- decide schimbarea conducătorului de doctorat; 

- iniţiază procedura de acordare a calităţii de profesor emerit a profesorilor universitari care au 

calitatea de conducător de doctorat la pensionare. 

 

Art. 19 

(1) Regulamentul şcolii doctorale Paradigma Europeană se avizează prin votul universal, direct, secret şi 

egal al majorităţii absolute a conducătorilor de doctorat titulari ai şcolii respective. El se aprobă de CSUD. 

(2) Regulamentul şcolii doctorale se completează, ori de câte ori este necesar, cu dispoziţii legale noi care 

vizează aspecte ale activităţii şcolii doctorale. 

 

 

Cap IV. Admiterea la studiile universitare de doctorat 

 

Art. 20 

(1) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face indiferent de 

domeniul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă şi cea de master. 

(2) Directorul CSUD împreună cu secretariatul Institutului de Studii Doctorale precizează actele necesare 

înscrierii la concursul de admitere la doctorat. 

(3) Prin consultare cu consiliul şcolii doctorale Paradigma Europeană, conducătorii de doctorat titulari 

stabilesc, în mod detaliat şi cu cel puţin 2 luni înainte de data desfăsurării concursului de admitere, 

criteriile de evaluare a candidaţilor şi cele de selecţie a candidaţilor pentru locurile oferite de ei la 

concursul de admitere. Aceste criterii vor fi comunicate în scris Institutului de Studii Doctorale şi făcute 

publice prin mijloace cât mai variate şi accesibile, inclusiv prin Internet. 

(4) Se interzice, sub sancţiunea legii, ca prin criteriile de evaluare a candidaţilor şi cele de selecţie a 

candidaţilor să se promoveze vreo formă de discriminare directă sau indirectă între candidaţii la studiile 

universitare de doctorat. 

(5) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European 

sau ai Confederaţiei Elveţiene au acces la studiile universitare de doctorat în aceleasi condiţii cu cele 

prevăzute de actele normative pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveste taxele (taxa pentru 

concursul de admitere, taxa de studiu, taxa de susţinere a tezei de doctorat). 

 

Art. 21 

(1) Indiferent de domeniu, concursul de admitere la doctorat constă din cel puţin două probe: a) o probă 

scrisă de specialitate, pe baza unei tematici anunţate de conducătorul de doctorat cu cel puţin două luni 

înainte de data desfăsurării concursului de admitere; b) un interviu în cadrul căruia se analizează 

preocupările stiinţifice ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare şi tema propusă pentru teza de 

doctorat. 

(2) În funcţie de specificul domeniului, pot fi prevăzute în cadrul concursului de admitere la doctorat şi alte 

probe (chiar eliminatorii), la solicitarea conducătorilor de doctorat titulari şi cu acordul consiliului şcolii 

doctorale Paradigma Europeană. 
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(3) Probele se dau în faţa unei comisii de admitere constituite din conducătorul de doctorat, care a oferit 

locul de student-doctorand pentru admitere, şi cel puţin alţi 2 specialisti din Universitatea Babeş-Bolyai 

care au cel puţin funcţia de conferenţiar universitar sau cercetător stiinţific gradul II. Presedintele comisiei 

de admitere este conducătorul de doctorat. Comisiile de admitere sunt propuse de consiliile scolilor 

doctorale şi se aprobă de directorul CSUD. 

(4) După evaluarea probelor (făcută pe baza criteriilor de evaluare stabilite), comisia de admitere 

nominalizează, pe baza criteriilor de selecţie stabilite, candidatul care urmează să ocupe locul de student-

doctorand scos la concurs. Acest candidat va putea fi înmatriculat pe locul respectiv numai în urma 

obinerii avizului favorabil al consiliului acelei scoli doctorale în care conducătorul de doctorat este titular 

şi dacă scoala doctorală respectivă este autorizată provizoriu sau acreditată. 

 

Art. 22 

(1) Scoala doctorală Paradigma Europeană asigură transparenţa procedurilor de evaluare şi de selecţie a 

candidaţilor pentru admiterea la doctorat pe locurile oferite de conducătorii de doctorat titulari şi 

garantează accesul la aceste informaţii, inclusiv prin publicarea pe Internet şi prin alte mijloace de 

informare (brosuri, afise etc.). 

(2) Directorul şcolii doctorale Paradigma Europeană răspunde pentru buna desfăsurare a concursului de 

admitere, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare. 

 

 

Cap V. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

 

Art. 23 

(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este un instrument pentru îmbogăţirea 

cunostinţelor studentului-doctorand şi serveste acestuia la derularea în bune condiţii a programului 

individual de cercetare stiinifică şi pentru dobândirea de competenţe avansate specifice ciclului de studii 

universitare de doctorat. 

(2) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate trebuie să fie relevant pentru subiectul de 

cercetare al tezei de doctorat şi nu trebuie să afecteze în mod negativ timpul disponibil al studentului-

doctorand pentru programul individual de cercetare stiinţifică. 

(3) În cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand participă 

în primul an al studiilor universitare de doctorat la activităţile din cadrul a 3-4 discipline de studii 

universitare de doctorat. Aceste discipline se aleg în asa fel încât toate să fie oferite în acelasi al anului 

universitar. 

(4) Disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate al unui student doctorand 

sunt stabilite de conducătorul de doctorat, studentul-doctorand şi consiliul şcolii doctorale Paradigma 

Europeană astfel: ele sunt propuse de conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand, iar apoi, această 

propunere este supusă aprobării consiliului şcolii doctorale de Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate. 

(5) Disciplinele care trebuie urmate de un student-doctorand în cadrul programului de pregătire bazat pe 

studii universitare avansate pot fi alese dintre disciplinele oferite de scoala doctorală din care face parte 

studentul-doctorand sau de altă scoală doctorală din Universitatea Babeş-Bolyai. În cazul unui doctorat în 

cotutelă, cu un conducător de doctorat din afara Universităţii Babeş-Bolyai, se pot alege, în conformitate 

cu acordul încheiat între Universitatea Babeş-Bolyai şi instituţia parteneră, discipline oferite de scolile 

doctorale ale instituţiei partenere. 

 

Art. 24 

(1) Pentru fiecare disciplină frecventată la Universitatea Babeş-Bolyai în cadrul programului de pregătire 

bazat pe studii universitare avansate, studentul-doctorand primeste câte o adeverinţă de participare, 

eliberată de titularul cursului şi contrasemnată de conducătorul de doctorat/ conducătorul de doctorat 

principal. Dacă studentul-doctorand s-a prezentat la examenul aferent disciplinei, calificativul obţinut este 

menţionat în această adeverinţă. Toate adeverinţele de participare se depun de studentul-doctorand la 

secretariatul Institutului de Studii Doctorale pentru a dovedi îndeplinirea obligaţiilor din programul de 

pregătire bazat pe studii universitare avansate. 
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(2) În cazul doctoratelor în cotutelă cu un conducător de doctorat din afara Universităţii Babeş-Bolyai, 

studentul-doctorand trebuie să depună, la secretariatul Institutului de Studii Doctorale al Universităţii 

Babeş-Bolyai, acte doveditoare eliberate de instituţia parteneră pentru disciplinele frecventate de studentul-

doctorand la acea instituţie. 

 

Art. 25 

(1) Parcurgerea disciplinelor din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate duce la 

acordarea unui număr de credite transferabile stabilit la nivelul şcolii doctorale Paradigma Europeană. 

(2) Creditele obţinute de studentul-doctorand cu ocazia unor perioade anterioare de studii universitare de 

doctorat, desfăşurate în ţară sau străinătate, pot fi recunoscute ca echivalente cu cele ale unor discipline din 

programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate. Echivalarea este propusă de către 

conducătorul de doctorat şi se aprobă de către consiliul şcolii doctorale Paradigma Europeană. 

 

Art. 26 

(1) Schimbarea unor discipline din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se poate 

face o singură dată pentru fiecare disciplină şi numai la cererea studentului-doctorand. Cererea trebuie 

avizată de către conducătorul de doctorat. Ea se aprobă de directorul şcolii doctorale Paradigma 

Europeană. 

(2) Studentul-doctorand nu poate solicita schimbarea unei discipline după începerea activităţilor aferente 

acesteia. 

 

 

CAP VI: Conducătorii de doctorat 

 

Art. 27 

(1) Conform art. 166 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, calitatea de conducător de doctorat este 

acordată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la propunerea Consiliului 

Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (denumit în continuare 

CNATDCU) de acordare a atestatului de abilitare. 

(2) Un conducător de doctorat poate conduce doctorate numai în domeniul pentru care a obţinut acest drept 

atunci când i s-a acordat calitatea de conducător de doctorat. 

(3) Un conducător de doctorat din Universitatea Babeş-Bolyai, care conduce doctorate la această 

universitate, nu are dreptul de a mai conduce simultan şi doctorate la alte instituţii organizatoare de studii 

universitare de doctorat, excepţie făcând doctoratele conduse în cotutelă. 

(4) Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 92 din 18 decembrie 2012, 

articolele 6, 17 şi 18 prin care se modifică anumite prevederi ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

Numărul maxim de studenţi doctoranzi finanţaţi ce pot fi conduşi simultan de un conducător de doctorat 

este de 12. Numărul total de doctorate care se află în evidenţa unui conducător de doctorat este de cel mult 

16. Conducătorii de doctorat care depăşesc oricare din aceste limite nu pot primi noi studenţi-doctoranzi. 

Doctoranzii finanţaţi (buget sau taxă) sunt cei aflaţi în perioada regulată de 3 ani sau în prelungire aprobată 

de Senatul UBB (cei din urmă plătesc taxă). 

Numărul total de doctoranzi reprezintă toţi doctoranzii înmatriculaţi la un moment dat sub conducerea 

profesorului respectiv şi care nu au ieşit din evidenţa ISD fie prin susţinerea publică a tezei, fie prin 

exmatriculare. Acest număr include doctoranzii finanţaţi, precum şi cei aflaţi în perioada de graţie sau de 

întrerupere.    

 

Art. 28 

(1) Un conducător de doctorat este titular în scoala doctorală Paradigma Europeană a Universităţii Babeş-

Bolyai dacă îndeplineste următoarele condiţii:  

a) a avut calitatea de conducător de doctorat la Universitatea Babeş-Bolyai la momentul intrării în vigoare 

a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 sau a dobândit calitatea de conducător de doctorat conform art. 166 

din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

b) are un contract de muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai; 
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c) prin hotărâre a consiliului şcolii doctorale respective i s-a acordat dreptul de a conduce doctorate într-un 

program de studii universitare de doctorat oferit de scoala doctorală în domeniul pentru care are dreptul de 

a conduce doctorate. 

(2) Un conducător de doctorat care este titular în scoala doctorală Paradigma Europeană a Universităţii 

Babeş-Bolyai nu poate fi în acelasi timp titular şi într-o altă scoală doctorală din Universitatea Babeş-

Bolyai. Dar în calitate de cadru didactic universitar afiliat sau de cercetător afiliat poate desfăsura activităţi 

şi în alte scoli doctorale. 

(3) Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 92 din 18 decembrie 2012, 

articolele 6, 17 şi 18 prin care se modifică anumite prevederi ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

Cadrele didactice sau de cercetare care conduc doctorate pot primi noi studenţi doctoranzi până la 

momentul pensionării. Decizia de alocare de locuri la admitere revine şcolii doctorale din care face parte 

conducătorul de doctorat şi Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat. Cadrele didactice sau de 

cercetare care conduc doctorate pot conduce doctorate în desfăşurare la data pensionării până la finalizarea 

acestora.  

În situaţia în care un conducător de doctorat titular nu doreste să-şi continue activitatea de conducere de 

doctorate după împlinirea vârstei de pensionare, pe baza contractului de studii doctorale îi revine 

responsabilitatea ca împreună cu şcoala doctorală din care face parte să realoce conducerea doctoratelor  

aflate în desfăsurare sub coordonarea acestui conducător de doctorat altor conducători de doctorat, în 

scopul finalizării în condiţii optime a tezelor de doctorat. 

 

Art. 29 

(1) În statele de funcţii ale şcolii doctorale Paradigma Europeană se înscriu posturile conducătorilor de 

doctorat care optează în acest sens, precum şi posturile personalului de cercetare, studenţilor doctoranzi, 

personalului didactic auxiliar şi personalului ne-didactic. 

(2) Conducătorii de doctorat ai şcolii doctorale Paradigma Europeană se întâlnesc în sedinţă cel puţin odată 

pe semestru. 

(3) Sedinţele sunt valid constituite prin prezenta majorităţii simple ai conducătorilor de doctorat, iar 

hotărârile se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. Hotărârile au caracter consultativ 

pentru Consiliul Şcolii doctorale Paradigma Europeană, cu excepţia cazurilor în care legea Educaţiei 

naţionale, Codul studiilor doctorale, Carta Universităţii, Regulamentul IOSUD sau Regulamentul Şcolii 

doctorale Paradigma Europeană dispune altfel. 

(4) La sedinţe pot participa, fără drept de vot, membrii Consiliului stiinţific care nu au calitatea de 

conducători de doctorat, directorul CSUD, decanul facultăţii şi prodecanii. Directorul Şcolii doctorale 

Paradigma Europeană poate invita la sedinţe pe directorii departamentelor şi lte persoane. 

 

Art. 30 

(1) Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat decurg din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

Carta Universităţii Babeş-Bolyai, din prezentul Regulament, precum şi din contractul său de muncă. 

(2) Drepturile conducătorului de doctorat includ: 

a) dreptul de a participa la competiţii pentru granturi doctorale; 

b) dreptul de a solicita şcolii doctorale includerea în oferta pentru concursul de admitere la doctorat a unor 

poziţii vacante de student-doctorand, aflate sub conducerea sa; 

c) dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o poziţie vacantă aflată sub conducerea sa şi de a 

propune înmatricularea candidatului declarat reusit pe poziţia respectivă în urma concursului de admitere; 

d) dreptul de a stabili comisia de îndrumare a fiecărui student-doctorand condus; 

e) dreptul de a evalua activitatea studentului-doctorand, aflat sub conducerea sau îndrumarea să, pe tot 

parcursul studiilor universitare de doctorat (mai puţin eventualele perioade de întrerupere a acestora), 

urmărind exigenţele programului de studii universitare de doctorat şi respectând interesele profesionale ale 

studentului-doctorand; 

f) dreptul de a propune disciplinele din cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate la care trebuie să participe studentul-doctorand condus de conducătorul de doctorat, cu 

respectarea prevederilor prezentului Regulament; 

g) dreptul de a propune comisia de doctorat; 



13 

 

h) dreptul la o evaluare internă şi externă imparţială, conformă cu metodologia specifică a procesului de 

evaluare. 

 

 

Capitolul VII – Studentul-doctorand 

 

Art. 31 

(1) Studentul-doctorand are statutul prevăzut de Legea Educaţiei Naţionale, Codul Studiilor Universitare 

de Doctorat, Carta Universităţii, Regulamentul IOSUD, Regulamentul Şcolii doctorale de Paradigma 

Europeană şi celelalte norme adoptate de Universitate, facultate şi Scoala doctorală. 

(2) Pentru activitatea de pregătire doctorală, studentul-doctorand se afla sub autoritatea conducătorului de 

doctorat (a ambilor conducători de doctorat în cazul cotutelei), ajutat de comisia de îndrumare, precum şi a 

Consiliului şi directorului Şcolii doctorale. 

(3) Pentru activitatea didactică studentul-doctorand se afla sub autoritatea titularului de curs/disciplină, 

precum şi a Consiliului şi directorului departamentului şi a Consiliului şi directorului Şcolii doctorale. 

 

Art. 32 

(1) Studenţii-doctoranzi sunt încadraţi de Universitatea Babeş-Bolyai ca asistenţi de cercetare sau asistenţi 

universitari, pe perioadă determinată. Ei sunt inclusi în statul de funcţii al şcolii doctorale. 

(2) Pe toată durata activităţii, studentul-doctorand beneficiază de recunoasterea vechimii în muncă şi 

specialitate. În afară de aceasta, mai beneficiază şi de asistenţă medicală gratuită, fără plata contribuţiilor la 

asigurările sociale de stat, la asigurările pentru somaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente 

de muncă şi boli profesionale. 

(3) Perioada studiilor universitare de doctorat este, pentru studenţii-doctoranzi, perioadă asimilată, conform 

legislaţiei în domeniul pensiilor, pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu excepţia cazului în care 

studentul-doctorand realizează venituri pentru care plăteste, în această perioadă, contribuţii la asigurările 

sociale. 

 

Art. 33 

(1) Detaliile programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, şi cele ale programului 

individual de cercetare stiinţifică sunt consemnate într-un plan individual al studiilor universitare de 

doctorat, întocmit de conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand. 

(2) Planul se aprobă de către consiliul şcolii doctorale Paradigma Europeană în care conducătorul de 

doctorat este titular. 

(3) Planul individual de studii universitare de doctorat aprobat se depune la secretariatul Institutului de 

Studii Doctorale în termen de 30 de zile de la data stabilită de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai ca fiind 

data de înmatriculare a studenţilor-doctoranzi admisi în urma concursului de admitere. 

 

Art. 34 

(1) Planul individual de studii universitare de doctorat este parte integrantă a contractului de studii 

universitare de doctorat. 

(2) Contractul de studii universitare de doctorat este semnat de studentul-doctorand, conducătorul de 

doctorat, directorul şcolii doctorale, consilierul juridic şi rectorul Universităţii Babeş-Bolyai. 

(3) Pentru fiecare perioadă de întrerupere şi pentru perioada de prelungire, acordată în baza prezentului 

Regulament, se încheie câte un act adiţional la contractul de studii universitare de doctorat. 

(4) Modelul-cadru al contractului de studii universitare de doctorat şi cel al actelor adiţionale la acest 

contract se elaborează de secretariatul Institutului de Studii Doctorale în concordanţă cu prevederile 

Codului şi ale prezentului Regulament. El este avizat de consiliul şcolii doctorale de Relaţii Internaţionale 

şi Studii de Securitate şi aprobat de către CSUD. 

(5) Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde cel puţin următoarele informaţii: 

a) datele de identificare ale studentului-doctorand şi ale conducătorului de doctorat; 

b) date despre scoala doctorală; 

c) date despre programul de studii universitare de doctorat; 
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d) tema de cercetare aleasă; 

e) limba în care se redactează şi se susţine teza de doctorat; 

f) termenul de finalizare a tezei de doctorat; 

g) condiţiile de prelungire a termenului de finalizare a tezei de doctorat; 

h) cuantumul lunar al bursei, după caz; 

i) cuantumul taxei de studiu, după caz; 

j) cuantumul activităţilor didactice pe care studentul-doctorand se angajează să le desfăsoare 

şi perioada în care se desfăsoară acestea. 

 

Art. 35 

(1) Drepturile şi obligaţiile studentului-doctorand decurg din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Carta 

Universităţii Babeş-Bolyai şi din regulamentul şcolii doctorale Paradigma Europeană. 

(2) Pe parcursul studiilor universitare de doctorat (mai puţin eventualele perioade de întrerupere a acestora 

şi eventuala perioadă de graţie), studentul-doctorand are dreptul: 

a) să fie informat asupra programului de studii universitare de doctorat în care a fost înmatriculat; 

b) să participe la întocmirea planului individual al studiilor universitare de doctorat; 

c) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat şi a comisiei de 

îndrumare; 

d) de a solicita consiliului şcolii doctorale, pe baza unor motive bine întemeiate, schimbarea 

conducătorului său de doctorat; 

e) să participe la reuniunile sau seminarele departamentului/colectivului de cercetare, din care face parte 

conducătorul său de doctorat, atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de 

doctorat; 

f) să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale, în CSUD şi în Senatul Universităţii Babeş-

Bolyai, potrivit prevederilor regulamentului şcolii doctorale şi ale Cartei Universităţii Babeş-Bolyai; 

g) să beneficieze de logistică, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele Universităţii Babeş-

Bolyai pentru pregătirea să şi pentru elaborarea tezei de doctorat; 

h) să participe la activităţile organizate de alte scoli doctorale din Universitatea Babeş-Bolyai; 

i) să lucreze, cu acordul conducătorului de doctorat, în echipe de cercetare din cadrul Universităţii Babeş-

Bolyai sau din cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate 

instituţionale cu Universitatea Babeş-Bolyai; 

j) să-şi desfăsoare pregătirea doctoratului în cotutelă, în baza unui acord încheiat şi semnat de părţile 

implicate; 

k) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale; 

l) să participe la sesiunile de comunicări stiinţifice organizate de scolile doctorale sau/şi de Universitatea 

Babeş-Bolyai; 

m) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa, în ţară sau străinătate, la manifestări stiinţifice, 

ateliere de lucru şi scoli de vară/iarnă în domeniul de doctorat în care şi-a ales tema tezei de doctorat; 

n) să efectueze stagii de practică la agenţi economici publici/privaţi din ţară sau străinătate; 

o) să se implice în orice alte activităţi profesionale, la solicitarea conducătorului de doctorat sau a şcolii 

doctorale; 

p) să desfăsoare activităţi didactice. 

 

Art.36 

(1) Pe parcursul studiilor universitare de doctorat (mai puţin eventualele perioade de întrerupere a acestora 

şi eventuala perioadă de graţie), studentul-doctorand are următoarele obligaţii: 

a) să desfăsoare activităţile prevăzute în planul individual al studiilor universitare de doctorat, în 

conformitate cu prezentul Regulament; 

b) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat şi membrii comisiei de îndrumare; 

c) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de câte ori i se 

solicită; 

d) să respecte regulamentele şi regulile din Universitatea Babeş-Bolyai, să aibă un comportament adecvat 

calităţii de student-doctorand; 



15 

 

e) să contribuie activ la ameliorarea şi îmbunătăţirea cadrului de desfăsurare a programului de studii 

universitare de doctorat; 

f) să răspundă cu promptitudine la toate solicitările pe care i le adresează Institutul de Studii Doctorale. 

 

Art. 37 

(1) Depunerea la secretariatul Institutului de Studii Doctorale a oricărei solicitări legate de situaţia 

studentului-doctorand (întreruperea doctoratului, prelungirea doctoratului, schimbarea conducătorului de 

doctorat, schimbarea unei discipline din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate) se 

face cu cel puţin 15 zile înainte de data de la care, în cazul aprobării, solicitarea respectivă ar avea efect. 

 

Art. 38 

(1) Neînţelegerile dintre studentul-doctorand şi scoala doctorală se mediază de către CSUD. 

(2) Neînţelegerile dintre studentul-doctorand şi conducătorul său de doctorat se mediază de către consiliul 

şcolii doctorale. Partea nemulţumită de decizia consiliului şcolii doctorale se poate adresa la CSUD. 

 

 

Cap. VIII - Elaborarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat 

 

Art. 39 

(1) Încheierea studiilor universitare de doctorat, indiferent de tipul programului de studii universitare de 

doctorat parcurs, se realizează prin susţinerea publică a tezei de doctorat. 

(2) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îsi asumă corectitudinea datelor şi informaţiilor 

prezentate în teză, precum şi opiniile şi demonstraţiile exprimate în teză. Este obligatory menţionarea 

sursei pentru orice material preluat. 

(4) Conducătorii de doctorat răspund împreună cu autorii tezelor de doctorat de respectarea standardelor de 

calitate şi de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului. 

(5) Comisia de doctorat este alcătuită din reprezentantul oficial al Facultăţii de Studii Europene (decanul 

acestuia, sau persoana delegată de decan), din conducătorul de doctorat, precum şi din cel puţin trei 

referenţi din ţară şi din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, selectaţi 

în aşa fel încât unul să fie de la Universitatea Babeş-Bolyai, şi cel puţin unul din cele 12 universităţi de 

cercetare avansată şi educaţie, nominalizate în anexa la OMECTS nr. 5262/2011. Cel puţin doi referenţi 

din comisie vor fi dintre cei care îşi desfăşoară activitatea în afara Universităţii Babeş-Bolyai.  

 

Art.40 

(1) În vederea standardizării instituţionale şi a colaborării cu alte scoli doctorale similare din ţară, scoala 

doctorală de Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate elaborează un ghid de redactare a tezei de 

doctorat în funcţie de domeniul de doctorat, precizând elemente precum: structura formală a tezei, numărul 

minim de pagini, trimiterile la referinţe bibliografice, cerinţe formale de tehnoredactare etc. Autorul şi titlul 

tezei de doctorat precum şi conducătorul/conducătorii tezei de doctorat vor fi precizaţi pe coperta tezei. 

 

 

Capitolul IX – Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 

Art.41 

(1) Prezentul Regulament intră in vigoare de la data de …………… şi îi priveste pe toţi doctoranzii care 

până la 30 septembrie 2012 nu şi-au susţinut (după vechiul Regulament) teza în cadrul şcolii doctorale 

Paradigma Europeană. 

 


