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REGULAMENTUL INSTITUŢIONAL  

DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE 

DOCTORAT ÎN UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 

 
 
SECŢIUNEA I 
Dispoziţii cadru 
 
Art.I. Prezentul document reglementează organizarea şi desfăşurarea în Universitatea 
din Petroşani a studiilor de doctorat în baza următoarelor acte normative: 

a. Legea Educaţiei Naţionale; 
b. Codul studiilor universitare de doctorat aprobat prin HG 681/2011; 
c. Carta Universităţii din Petroşani aprobată în Senatul Universităţii în iulie 2011. 

Art.II. Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor 
universitare oferite de Universitatea din Petroşani. Finalizarea lor constă în aducerea 
unui aport la dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare/inovare/creaţie ştiinţifică originală şi 
dezvoltarea resursei umane. 
Art. III. Studiile universitare de doctorat reprezintă studii de formare superioară de elită 
şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 în conformitate cu Cadrul European al 
Calificărilor (EQF) şi Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC). 
Art.IV: În Regulament se folosesc termeni, expresii şi formulări care au următoarea 
semnificaţie:  
 

1. studii universitare de doctorat  - ciclul superior de studii universitare a căror 
finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea 
cercetării ştiinţifice, capabilă de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate, după 
susţinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor; 

2. student – doctorand  - studentul înmatruculat în programul de studii 
universitare de doctorat; 

3. conducător de doctorat – cadrul didactic sau cercetătorul, cu experienţă în 
domeniul cercetării ştiinţifice, care coordonează activitatea studentului – 
doctorand în urma dobândirii acestui drept în conformitate cu prevederile 
legale; 

4. program de studii universitare de doctorat – denumit în continuare programul 
de doctorat – totalitatea activităţilor în care este implicat studentul – 
doctorand; 

5. teză de doctorat – lucrarea ştiinţifică originală elaborată de un student – 
doctorand în carul studiilor universitare de doctorat, în conformitate cu 
legalitatea pentru obţinerea titlului de doctor; 

6. instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat – numită în 
continuare IOSUD – instituţia care are dreptul de a organiza programe 
universitare de doctorat; 
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7. şcoală doctorală – structură organizatorică şi administrativă constituită în 
cadrul IOSUD şi care sprijină desfăşurarea studiilor universitare de doctorat 
într-o anumită disciplină,sau tematică disciplinară ori interdisciplinară;. 

Art. V.  UP – instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) în 
următoarele domenii: Mine, Petrol şi Gaze, Inginerie industrială, Ingineria sistemelor şi 
Inginerie electrică. 
 
SECŢIUNEA II 
IOSUD 
 
Art. VI. IOSUD UP coordonează şi gestionează studiile universitare de doctorat şi oferă 
suport instituţional, administrativ şi de logistică şcolii doctorale subordonată. IOSUD UP 
este condusă de Consiliul pentru studiilr universitare de doctorat denumit CSUD; 
 

1. CSUD funcţionează în baza prevederilor Codului studiilor universitare de 
doctorat (HG 681/2011), a Cartei UP şi a prezentului regulament. 

2. CSUD este format din directorul consiliului şi 4 membri. 
3. Din CSUD nu pot face parte Preşedintele senatului şi persoanele cu funcţii 

executive: Rectorul, Prorectorii, Decanii, Prodecanii, Directorii de 
departamente şi Directorul Şcolii doctorale. 

4. CSUD este condus de directorul consiliului. 
a) Funcţia de director al CSUD este asimilată funcţiei de prorector; 
b) Directorul CSUD este numit în urma unui concurs public organizat de 

UP. 
c) În baza deciziei comisiei de concurs, conducătorul instituţiei care 

reprezintă legal IOSUD încheie cu persoana desemnată un contract de 
management pe o perioadă de 4 ani. 

5. Membrii consiliului sunt desemnaţi după cum urmează: 
a) doi – prin votul universal, direct şi secret al tuturor conducătorilor de 

doctorat din universitate, din rândul acestora; 
b) unu  - prin votul universal, direct şi secret al tuturor doctoranzilor din 

universitate, din rândul studenţilor doctoranzi aflaţi în stagiu legal de 
doctorat; 

c) unu – prin numire de către rectorul universităţii, din rândul 
conducătorilor de doctorat din universitate sau din rândul specialiştilor 
din afara universităţii. 

6. Membrii CSUD, cadre didactice universitare sau cercetători de preferinţă care 
au dreptul de a conduce doctorate în ţară şi străinătate.  

7. Mandatul membrilor CSUD este de 4 ani. 
8. Principalele atribuţii ale CSUD sunt: 

a) stabilirea strategiei IOSUD, 
b) elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a 

programelor de studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD, pe 
care îl propune spre aprobare Senatului UP. Regulamentul se 
completează ori de câte ori este necesar cu noile prevederi legale 
apărute; 

c) elaborarea de reglementări sau măsuri referitoare la studiile doctorale 
în UP, în concordanţă cu obiectivele UP şi reglementările legale în 
materie; 

d) stabilirea criteriilor pentru înfiinţarea şcolii doctorale în UP ; 
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e) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea/desfiinţarea şcolii doctorale din 
cadrul IOSUD UP; 

f) selectarea conducătorilor de doctorat care fac parte din şcoala 
doctorală; 

g) aprobarea regulamentului şcolii doctorale; 
h) elaborarea criteriilor generale privind organizarea şi desfăşurarea 

programelor de studii universitare de doctorat ale şcolii doctorale 
(admiterea, selecţia candidaţilor, curricula evaluarea studenţilor 
doctortanzi, standarde de performanţă de îndeplinit de doctoranzi în 
vederea admiterii tezei de doctorat pentru susţinere publică, criterii de 
selecţie a referenţilor oficiali, etc); 

i) elaborarea procedurilor de evaluare periodică a programelor de 
doctorat şi a activităţii conducătorilor de doctorat; 

j) coordonarea parteneriatelor IOSUD UP; 
k) stabilirea împreună du serviciul RUS al UP a criteriilor de întocmire a 

statelor de funcţiuni ale şcolii doctorale; 
l) generarea de propuneri proprii şi avizarea propunerilor şcolii doctorale 

privind acorduri, parteneriate, consorţii pentru derularea programelor 
de studii universitarea de doctorat şi a doctoratelor în cotutelă 
internaţională sau naţională; 

m) iniţierea, depunerea şi urmărirea documentaţiei pentru obţinerea de 
resurse financiare suplimentare pentru programele de doctorat din 
fonduri naţionale/internaţionale; 

n) promovarea imaginii studiilor universitare de doctorat din UP în plan 
intern şi extern; 

o) alte chestiuni legate de prevederile legale în vigoare. 
9. CSUD se întruneşte oride câte ori este necesar, la solicitarea directorului sau 

a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi. 
10.  CSUD se consideră întrunit valid dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi din 

membri. Hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor liber exprimate 
de membrii prezenţi. 

 
SECŢIUNEA III 
 
Art. VII. Şcoala doctorală este structura care gestionează studiile universitare de 
doctorat şi doctoranzii de la nivelul UP. La nivelul IOSUD UP funcţionează Şcoala 
doctorală de Studii inginereşti . 

1. Înfiinţarea şcolii doctorale este propusă de conducătorii instituţiilor 
componente ale IOSUD, este avizată de către conducerea fiecărei instituţii 
componente a IOSUD şi este aprobată de către IOSUD. 

2. În structura unei instituţii de învăţământ superior o şcoală doctorală are rang 
egal cu cel al unui departament şi poate organiza centre sau laboratoare de 
cercetare care funcţionează ca unităţi de venituri şi cheltuieli în cadrul 
instituţiei de învăţământ superior, legal referindu-ne la art. 131, art. 133 
alin.(4) şi art. 134 din Legea 1/2011. 

3. Şcoala doctorală se organizează şi funcţionează în cadrul IOSUD UP cu 
conducători de doctorat care au dobândit acest drept potrivit legii. 

4. Conducătorii de doctorat membri ai unei şcoli doctorale îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul unităţilor componente ale IOSUD. 



 6 

5. Şcoala doctorală propune standarde minimale asupra performanţelor 
ştiinţifice  pe care conducătorii de doctorat trebuie să le îndeplinească pentru 
a deveni membri ai şcolii doctorale respective. Criteriile de performanţă sunt 
aprobate de CSUD.  

6. Pe lângă conducătorii de doctorat, unei şcoli doctorale i se pot afilia şi alţi 
cercetători sau cadre didactice, implicaţi în activităţi de cercetare sau predare 
în cadrul şcolii doctorale, din cadrul unităţilor componente ale IOSUD sau din 
cadrul altor unităţi de cercetare – dezvoltare din ţară sau străinătate. 

 
Prezentul regulament se aprobă în ședința Senatului prin Hotărârea nr.26 din 
19.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 

 


