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de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat
Preambul
Prezentul regulament se fundamentează legislativ pe următoarele documente:
Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în 1999, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare; Hotărârea de Guvern
nr. 567 din 15 iunie 2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;
Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4491 din 6 iulie 2005 privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006; Ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3496 din 11 martie 2003 privind întreruperea activităţii de
doctorat; Hotărârea Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai” nr. 11847 din 25 septembrie 2005
privind studiile universitare de doctorat; Hotărârea de Guvern nr. 1169 din 29 septembrie 2005
pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea
studiilor universitare de doctorat.
Dispoziţii generale
1. Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, constituie cel de-al treilea ciclu
al studiilor universitare oferite în Universitatea „Babeş-Bolyai” şi au ca scop dezvoltarea
cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală. Ele au, de regulă, o durată de cel mult 3 ani
universitari şi cuprind două componente, care se desfăşoară sub îndrumarea unui conducător de
doctorat din Universitatea „Babeş-Bolyai”: un program de pregătire universitară avansată şi un
program de cercetare ştiinţifică. Doctoratul se finalizează cu susţinerea publică a unei lucrări
elaborate de doctorand, numită teză de doctorat.
2. Programul de pregătire universitară avansată asigură pregătirea doctorandului prin activităţi
didactico-ştiinţifice desfăşurate în cadrul şcolilor doctorale din Universitatea „Babeş-Bolyai” şi
se realizează în primul an al doctoratului. El are o durată de un an universitar (2 semestre) şi nu
poate fi prelungit. Programul de cercetare ştiinţifică este organizat în domeniul de cercetare prin
care s-a consacrat conducătorul de doctorat şi se realizează pe întregul parcurs al doctoratului.
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De regulă, el are deci o durată de cel mult 3 ani universitari (6 semestre). În situaţii speciale,
când tematica abordată necesită o perioadă mai mare, durata programului de cercetare ştiinţifică
poate fi prelungită cu 1-2 ani, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
3. Studiile universitare de doctorat se organizează în două forme de învăţământ: cu frecvenţă şi
fără frecvenţă. La forma de doctorat cu frecvenţă se organizează admitere, în condiţiile legii, atât
pe locuri finanţate de la bugetul de stat, cât şi pe locuri cu taxă, iar la forma de doctorat fără
frecvenţă doar pe locuri cu taxă.
4. Cele două componente ale studiilor universitare de doctorat - programul de pregătire
universitară avansată şi programul de cercetare ştiinţifică - sunt obligatorii la ambele forme de
învăţământ ale studiilor universitare de doctorat, iar cerinţele acestor programe sunt identice la
aceste forme. Pentru fiecare domeniu facultăţile vor crea condiţii care să permită tuturor
doctoranzilor din domeniul respectiv să satisfacă aceste cerinţe.
5. Dintre cele două tipuri de doctorat prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 567/2005 –
doctorat ştiinţific şi doctorat profesional – se organizează la Universitatea „Babeş-Bolyai”, cu
aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, numai doctoratul ştiinţific în următoarele domenii
fundamentale şi domenii: ştiinţe exacte (matematică, fizică, chimie, informatică), ştiinţe ale
naturii (biologie, geologie, geografie), ştiinţe umaniste (istorie, filosofie, filologie), ştiinţe sociale
şi politice (sociologie, psihologie, relaţii internaţionale, ştiinţe ale educaţiei), ştiinţe economice
(cibernetică şi statistică economică, contabilitate, economie, finanţe, management, relaţii
economice internaţionale), ştiinţe juridice (drept), ştiinţe inginereşti (inginerie chimică), teologie
(teologie).
6. Doctoratul ştiinţific se bazează pe creaţie şi cercetare ştiinţifică avansată, contribuind la
dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive. Cunoştinţele, competenţele şi
abilităţile generale şi de specialitate conferă absolventului de studii universitare de doctorat
ştiinţific capacitatea:
a) de a înţelege sistemic şi comprehensiv domeniul de studiu şi de a utiliza metodele
de cercetare 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 analiză critică, evaluare şi sinteză a unor idei noi şi complexe;
e) de comunicare cu comunitatea profesională şi cu societatea civilă în contextul
domeniului său de cercetare;
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f) de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice, sociale şi culturale în
contextul unei societăţi şi economii bazate pe cunoaştere.
7. Doctoratul se desfăşoară, la cererea doctorandului şi cu acordul conducătorului său de
doctorat, în limba română, maghiară, germană sau altă limbă de circulaţie internaţională. Pentru
acele activităţi publice din cadrul doctoratului, ce nu se vor desfăşura în limba română, se
precizează odată cu anunţarea lor şi limba în care ele vor decurge. Doctorandul va asigura
traducerea în limba română, dacă există o solicitare în acest sens, adresată în scris conducătorului
de doctorat cu cel puţin două zile înainte de desfăşurarea activităţii respective.
8. Universitatea „Babeş-Bolyai” promovează interdisciplinaritatea în studiile universitare de
doctorat. Acest lucru se realizează atât prin colaborarea în/între catedrele sau departamentele
Universităţii „Babeş-Bolyai”, cât şi între acestea şi cele ale altor universităţi sau institute de
cercetare din ţară şi străinătate.
9. Îndrumarea doctorandului poate fi realizată şi de doi conducători de doctorat, mai ales în
cazul temelor de cercetare ştiinţifică interdisciplinară. Alegerea celui de-al doilea conducător se
face după înmatricularea doctorandului, cu acordul primului conducător de doctorat. Al doilea
conducător de doctorat poate fi din Universitatea „Babeş-Bolyai” sau din orice altă instituţie
organizatoare de studii universitare de doctorat din ţară sau străinătate.
a) 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 Rectorul Universităţii „BabeşBolyai” şi prin care se stabilesc responsabilităţile fiecărui conducător de doctorat.
b) 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 doctoranzi. Acest acord stipulează cerinţele organizării şi
desfăşurării doctoratului în fiecare dintre cele două instituţii implicate, inclusiv obligaţiile lor
financiare, în concordanţă cu rolul pe care îl au în cotutelă şi cu legislaţia specifică.
Universitatea „Babeş-Bolyai”, care l-a înmatriculat iniţial pe doctorand, are rolul principal, iar
cealaltă instituţie are rolul de cotutelă.
10. Toate activităţile aferente organizării şi desfăşurării doctoratului în Universitatea „BabeşBolyai” sunt coordonate de Comisia Senatului pentru problemele doctoratului. Această comisie
este alcătuită din membri ai Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), din decanii facultăţilor în care se organizează
doctorat, dar care nu au reprezentanţi în C.N.A.T.D.C.U., precum şi din alţi conducători de
doctorat recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional. Componenţa comisiei se aprobă de Senatul
Universităţii „Babeş-Bolyai”.
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11. Comisia Senatului pentru problemele doctoratului îşi desfăşoară activitatea sub conducerea
prorectorului responsabil cu studiile postuniversitare în Universitatea „Babeş-Bolyai” şi are
următoarele atribuţii specifice :
a) analizează şi propune Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai” măsuri menite a îmbunătăţi
organizarea şi desfăşurarea doctoratului la Universitatea „Babeş-Bolyai”;
b) evaluează la nivelul Universităţii „Babeş-Bolyai” rezultatele studiilor universitare de
doctorat şi asigură publicarea anuală a unui raport despre desfăşurarea doctoratului în
Universitatea „Babeş-Bolyai”, în care se cuprind şi sinteze în limba română ale tezelor
susţinute public în anul respectiv;
c) avizează propunerile de noi conducători de doctorat;
d) propune Comisiei de admitere pe Universitate distribuţia pe facultăţi a locurilor primite
de la M.Ed.C. pentru studiile universitare de doctorat;
e) avizează şi supune aprobării Rectorului Universităţii „Babeş-Bolyai” distribuirea
locurilor pentru studiile universitare de doctorat pe conducători de doctorat şi pe forme
de finanţare, efectuată de către Consiliile profesorale ale facultăţilor.
12. Organizarea administrativă a desfăşurării doctoratului în Universitatea „Babeş-Bolyai” se
realizează de către Serviciul doctorate şi studii postuniversitare al Universităţii „Babeş-Bolyai”.
13. Taxele aferente locurilor pentru studii universitare de doctorat cu taxă se propun anual de
către facultăţi, înainte de desfăşurarea concursului de admitere la doctorat, pe baza taxelor
minime stabilite de Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai”. Ele se aprobă de către Senat. Se
stabileşte o taxă anuală de studii şi o taxă pentru susţinerea publică a tezei de doctorat. Taxele
sunt făcute publice odată cu anunţarea concursului de admitere la doctorat.
Conducătorii de doctorat
14. Conducător de doctorat poate fi un profesor universitar sau un cercetător ştiinţific gradul I
cu o activitate ştiinţifică deosebită şi care are titlul de doctor în domeniul în care doreşte să
obţină calitatea de conducător de doctorat. Conducătorul de doctorat se numeşte prin ordin al
ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai” şi cu
avizul nominal al C.N.A.T.D.C.U.
15. Pot solicita obţinerea calităţii de conducător de doctorat la Universitatea „Babeş-Bolyai” atât
specialişti din Universitatea „Babeş-Bolyai”, cât şi din afara ei, care s-au distins prin calitatea
activităţilor desfăşurate în învăţământul superior şi/sau în cercetare-dezvoltare, prin contribuţiile
lor la dezvoltarea acestor activităţi şi a cunoaşterii în domeniul în care solicită conducerea de
doctorat, recunoscute de specialişti şi instituţii din ţară sau străinătate pe baza cărţilor şi
articolelor ştiinţifice/studiilor publicate precum şi a proiectelor de cercetare-dezvoltare conduse.
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16. Se supun spre aprobarea Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai” doar acele candidaturi
pentru calitatea de conducător de doctorat care au primit avizul catedrei în cadrul căreia
candidatul doreşte să activeze în calitate de conducător de doctorat, avizul Consiliului profesoral
al facultăţii din care face parte această catedră şi avizul Comisiei Senatului pentru problemele
doctoratului. Se trimit spre avizare la C.N.A.T.D.C.U. doar dosarele acelor candidaţi care au
semnat o declaraţie de fidelitate faţă de Universitatea „Babeş-Bolyai”.
17. Persoanele care nu au primit avizul Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai” pentru conducere
de doctorat şi acele persoane care au fost avizate de Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai”, dar
care nu au fost avizate de către C.N.A.T.D.C.U., pot fi din nou propuse de facultăţi pentru
obţinerea calităţii de conducător de doctorat la Universitatea „Babeş-Bolyai” doar după cel puţin
2 ani de la comunicarea definitivă a rezultatului.
18. Pot primi noi doctoranzi pentru îndrumare acei conducători de doctorat a căror vârstă, la
data desfăşurării concursului de admitere la doctorat, nu depăşeşte 70 de ani şi care aparţin uneia
din următoarele categorii:
a) nu sunt pensionari ;
b) sunt pensionari şi au calitatea de profesor consultant al Universităţii „Babeş- Bolyai”.
La cererea scrisă a unui conducător de doctorat profesor consultant care a împlinit vârsta de 70
de ani, depusă la Serviciul doctorate şi studii postuniversitare înaintea definitivării de către
Comisia Senatului pentru problemele doctoratului a repartizării pe conducători de doctorat a
locurilor pentru concursul de admitere la doctorat, şi la solicitarea Consiliului profesoral al
facultăţii din care face parte conducătorul de doctorat, Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai”
poate aproba acestui conducător de doctorat admiterea de noi doctoranzi dacă în ultimii 5 ani a
avut o activitate ştiinţifică performantă şi dacă nu mai există nici un alt conducător de doctorat
activ în Universitatea „Babeş-Bolyai” care să poată primi noi doctoranzi în domeniul respectiv
(conform Nomenclatorului republican de domenii). Această aprobare este valabilă pentru un
concurs de admitere.
19. Noi doctoranzi cu frecvenţă pot fi primiţi doar de conducătorii de doctorat care nu sunt
pensionari şi cărora Consiliile profesorale ale facultăţilor le alocă astfel de locuri.
20. Un conducător de doctorat care s-a pensionat trebuie să comunice acest fapt, în scris,
Serviciului doctorate şi studii postuniversitare al Universităţii „Babeş-Bolyai” în termen de 2
săptămâni de la data primirii deciziei de pensionare.
21. Universitatea nu avizează transferul la alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare
a calităţii de conducător de doctorat obţinute la Universitatea „Babeş-Bolyai”. Conducătorii de
doctorat desemnaţi îndrumă doctoranzii lor în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” până la
încheierea studiilor universitare de doctorat. Prin încetarea contractului de muncă cu
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Universitatea „Babeş-Bolyai”, cu excepţia pensionării, se pierde automat calitatea de conducător
de doctorat, iar doctoranzii sunt redistribuiţi altor conducători de doctorat în domeniu, din
Universitatea „Babeş-Bolyai”.
Şcolile doctorale
22. Corespunzător domeniilor de doctorat, în care Universitatea „Babeş-Bolyai” este instituţie
organizatoare de doctorat, facultăţile Universităţii „Babeş-Bolyai” organizează şcoli doctorale
pentru doctoranzi. Întreaga activitate a şcolilor doctorale este îndrumată şi coordonată de
Comisia Senatului pentru problemele doctoratului.
23. Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai” aprobă, la propunerea facultăţilor şi cu avizul Comisiei
Senatului pentru problemele doctoratului, înfiinţarea şcolilor doctorale şi stabileşte facultăţile în
subordinea cărora aceste şcoli îşi desfăşoară activitatea. Facultăţile respective răspund de
conţinutul tuturor activităţilor desfăşurate în şcolile doctorale din subordine.
24. Menirea şcolilor doctorale este de a asigura, în vederea formării unei noi generaţii de
cercetători, perfecţionarea şi extinderea pregătirii, atestate prin diploma obţinută la finalizarea
studiilor de masterat, prin activităţi de predare, de seminarizare, de evaluare, de cercetare
ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice, de dezvoltare tehnologică, de proiectare şi
creaţie artistică, potrivit specificului domeniului de doctorat. Rezultatele unei şcoli doctorale
trebuie să se reflecte în nivelul ştiinţific al tezelor de doctorat elaborate de doctoranzii ce au
urmat şcoala respectivă.
25. Limbile de predare în cadrul şcolilor doctorale pot fi: română, maghiară, germană sau altă
limbă de circulaţie internaţională. Se va pune accent pe predarea unui număr cât mai mare de
discipline în limbi de circulaţie internaţională.
26. O şcoală doctorală poate fi înfiinţată dacă sunt satisfăcute cel puţin următoarele criterii:
a) are la bază un nucleu constituit din cel puţin trei conducători de doctorat în domeniu de
la Universitatea „Babeş-Bolyai”, recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional pentru
meritele lor ştiinţifice, dispuşi să activeze în cadrul şcolii doctorale;
b) dispune la Universitatea „Babeş-Bolyai” de resursele de informare ştiinţifică şi dotările
necesare efectuării în cele mai bune condiţii a cercetării ştiinţifice în domeniu;
c) are asigurată – din resurse bugetare sau extrabugetare – sustenabilitatea financiară;
d) la Universitatea „Babeş-Bolyai” există în domeniul respectiv acorduri referitoare la
doctorate în cotutelă şi la alte programe naţionale sau internaţionale destinate pregătirii
doctoranzilor, la realizarea cărora şcoala doctorală îşi poate aduce contribuţii;
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e) există legături cu mediul ştiinţific, economic, cultural şi social care contribuie la
realizarea obiectivelor şcolii doctorale şi care pot asigura o finanţare sau dotare
suplimentară.
27. Disciplinele de specialitate, care constituie obiectul activităţii didactice din cadrul şcolilor
doctorale, se propun de către conducătorii de doctorat din domeniu, se avizează pentru fiecare an
universitar de Consiliul profesoral al facultăţii în subordinea căreia funcţionează şcoala doctorală
şi se aprobă de Comisia Senatului pentru problemele doctoratului. Aceste discipline trebuie să
cuprindă cele mai noi rezultate ştiinţifice obţinute în domeniu de conducătorii de doctorat din
Universitatea „Babeş-Bolyai” şi pe plan mondial, în vederea asigurării perspectivei obţinerii de
către doctoranzi pe baza studiului lor a unor rezultate originale valoroase.
28. Pentru fiecare disciplină predată în cadrul unei şcoli doctorale sunt prevăzute 3-4 ore fizice
săptămânal. Numărul de ore afectate cursului, seminarului şi lucrărilor aplicative este propus de
titularul disciplinei şi aprobat de Consiliul profesoral al facultăţii. Consiliul profesoral al faculăţii
stabileşte şi numărul de credite transferabile alocate disciplinelor, ţinând seama că pentru fiecare
semestru sunt alocate 30 de credite. Curriculumul disciplinei este fixat de titularul disciplinei. În
cadrul seminariilor doctoranzii îşi pot prezenta rezultatele propriilor cercetări.
29. Titularii disciplinelor din cadrul şcolilor doctorale sunt profesori universitari sau cercetători
ştiinţifici gradul I cu o relevantă activitate didactică şi ştiinţifică, apreciaţi pe plan naţional sau
internaţional. La realizarea activităţilor de seminar şi la lucrările aplicative pot participa şi alte
cadre didactice care au cel puţin gradul didactic de lector universitar şi titlul de doctor sau
cercetători ştiinţifici având cel puţin gradul III şi titlul de doctor. Lista cadrelor didactice care
predau în cadrul şcolilor doctorale este aprobată anual de Comisia Senatului pentru problemele
doctoratului, pe baza propunerilor înaintate de Consiliul profesoral al facultăţii în subordinea
căreia şcoala doctorală îşi desfăşoară activitatea.
30. În vederea ridicării nivelului de pregătire a doctoranzilor, se recomandă ca facultăţile să
invite specialişti cu o valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau străinătate, pentru a participa
la activităţile şcolilor doctorale din Universitatea „Babeş-Bolyai”.
31. Activităţile didactice din cadrul şcolilor doctorale se desfăşoară pe parcursul a 14 săptămâni
din semestru. Toate disciplinele predate într-un semestru se încheie cu un examen. Comisia de
examinare este formată din titularul cursului şi încă un membru având cel puţin funcţia de
conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II. Se recomandă ca pentru un doctorand
de la Universitatea „Babeş-Bolyai” unul dintre examinatori să fie conducătorul de doctorat al
acestuia din Universitatea „Babeş-Bolyai”. Rezultatul examinării se apreciază cu unul dintre
următoarele calificative: Foarte bine, Bine, Satisfăcător şi Nesatisfăcător. În cazul în care un
doctorand al Universităţii „Babeş-Bolyai” obţine unul dintre ultimele două calificative, el este
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obligat să repete examenul respectiv. Dacă, nici după repetarea examenului, doctorandul nu
obţine unul dintre calificativele Foarte bine sau Bine, el este exmatriculat de la studiile
universitare de doctorat prin decizie a Rectorului Universităţii „Babeş-Bolyai”.
32. Fiecare şcoală doctorală îşi face cunoscute activităţile prin internet, pliante, postere, broşuri
etc. Rezultatele cercetărilor doctoranzilor sunt valorificate prin publicaţii proprii. Periodic şcolile
doctorale organizează pentru doctoranzi sesiuni de comunicări ştiinţifice, deschise şi altor tineri
cercetători.
33. La activităţile şcolilor doctorale din Universitatea „Babeş-Bolyai” poate participa orice
doctorand înmatriculat la Universitatea „Babeş-Bolyai” sau la altă instituţie organizatoare de
studii universitare de doctorat din ţară sau străinătate. Doctoranzii, 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”, achită, pentru participarea la
activităţile şcolilor doctorale, taxele stabilite de Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai”.
34. În cazul doctoratelor în cotutelă cu un conducător de doctorat din afara Universităţii „BabeşBolyai”, doctoranzii din Universitatea „Babeş-Bolyai” pot urma şcolile doctorale şi la instituţia
parteneră, în conformitate cu acordul încheiat între Universitatea „Babeş-Bolyai” şi instituţia
respectivă. Pentru disciplinele promovate la instituţia parteneră doctorandul trebuie să prezinte
Serviciului doctorate şi studii postuniversitare al Universităţii „Babeş-Bolyai” acte doveditoare
eliberate de instituţia respectivă.
Admiterea la studiile universitare de doctorat
35. Admiterea cetăţenilor români la studiile universitare de doctorat se face prin concurs
organizat anual de Universitatea „Babeş-Bolyai”, de regulă înainte de începutul anului
universitar. Admiterea la studii universitare de doctorat a cetăţenilor străini se reglementează
prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
36. Regimul de studii al cetăţenilor străini care doresc să urmeze doctoratul la Universitatea
„Babeş-Bolyai” este acelaşi cu cel al cetăţenilor români. Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai”
poate asigura, la cererea doctorandului străin, un curs pregătitor de limba română, conform
reglementărilor în vigoare.
37. Absolvenţii de până în 1995 ai unei instituţii de învăţământ superior se pot înscrie la
concursul de admitere la doctorat în baza diplomei de licenţă. Diplomele absolvenţilor
învăţământului universitar de lungă durată, eliberate până în anul 1993 inclusiv, sunt echivalente
cu diplome de licenţă.
38. Un absolvent de după 1995 al unei instituţii de învăţământ superior, care nu şi-a făcut
studiile în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004, poate participa la concursul de
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admitere la doctorat la Universitatea „Babeş-Bolyai” numai dacă are diplomă de licenţă şi se
găseşte în una din următoarele situaţii :
a) are diplomă de studii aprofundate sau de masterat ;
b) a absolvit cel puţin două semestre la o specializare de masterat ;
c) are diplomă de licenţă într-o a doua specializare sau este student în ultimul an la o a doua
specializare de licenţă ;
d) a finalizat studii postuniversitare având o durată de cel puţin un an, care, la propunerea
conducătorului de doctorat şi cu avizul Consiliului profesoral al facultăţii, la care
conducătorul de doctorat îşi desfăşoară activitatea sau este profesor asociat, au fost
echivalate de Colegiul Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai”, fie cu studii aprofundate,
fie cu studii de masterat ;
e) dispune de o experienţă practică relevantă de cel puţin trei ani, dobândită la instituţii sau
firme de prestigiu, pe baza căreia a obţinut aprobarea Colegiului Senatului Universităţii
„Babeş-Bolyai” de a se înscrie la concursul de admitere la doctorat, acordată la
propunerea conducătorului de doctorat şi cu avizul Consiliului profesoral al facultăţii, la
care conducătorul de doctorat îşi desfăşoară activitatea sau este profesor asociat.
Experienţa va fi probată pe baza unor materiale de specialitate publicate sau a unor
rapoarte de cercetare.
39. Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, desfăşurate în conformitate cu prevederile Legii
nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, au dreptul să participe la concursul de
admitere la studii universitare de doctorat numai în urma absolvirii cu diplomă a studiilor
universitare de masterat.
40. 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 masterat.
41. Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat sunt:
a) fişa de înscriere ;
b) curriculum vitae ;
c) lista lucrărilor ştiinţifice publicate ;
d) copie legalizată după certificatul de naştere;
e) copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat numele de
familie) ;
f) copie legalizată după diploma de bacalaureat ;
g) copie legalizată după diploma de licenţă şi copie xerox după foaia matricolă de la studiile
de lungă durată ;
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h) copie legalizată după diploma de studii aprofundate sau de masterat şi copie xerox după
foaia matricolă corespunzătoare, în cazul candidaţilor care au absolvit astfel de studii ;
i) copie după buletinul/cartea de identitate.
Diplomele şi foile matricole aferente pot fi înlocuite, în cazul absolvenţilor din anul
calendaristic când are loc concursul de admitere, cu adeverinţe tipizate, provizorii, de studii.
42. Concursul de admitere la doctorat constă din două probe de specialitate: o probă scrisă, pe
baza unei tematici, anunţate de conducătorul de doctorat cu cel puţin două luni înainte de data
concursului de admitere, şi un interviu în cadrul căruia se analizează preocupările ştiinţifice ale
candidatului, aptitudinile lui de cercetare şi tema propusă de acesta pentru teza de doctorat.
Pentru fiecare probă de specialitate comisia acordă o notă între 1 şi 10, media acestor note
constituind nota obţinută de candidat la concursul de admitere. Vor fi declaraţi admişi, în ordinea
descrescătoare a mediilor obţinute şi în limita locurilor scoase la concurs, acei candidaţi care au
obţinut minimum media 8.
43. Pe lângă probele de specialitate, candidatul la studiile universitare de doctorat mai trebuie să
promoveze un examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională.
Competenţa lingvistică este atestată printr-un certificat de competenţă lingvistică. Examenul de
competenţă lingvistică se susţine la centrele lingvistice Alpha sau Lingua din cadrul Universităţii
„Babeş-Bolyai” în perioada concursului de admitere la doctorat.
Este acceptat Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de aceste centre lingvistice cu un
calificativ corespunzător cel puţin nivelului B2 din Cadrul european comun de referinţă –
Consiliul Europei. Dacă un candidat a obţinut un asemenea certificat în ultimii doi ani
calendaristici, atunci examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar. De asemenea,
examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar în cazul în care candidatul posedă un
certificat internaţional valabil, de următorul tip:
Limba engleză: Cambridge (FCE, CAE, CPE); TOEFL (nivel 590-667 p. la testul scris, 230300 p. la testul electronic; certificat eliberat cu cel mult 2 ani calendaristici în urmă), IELTS
Academic (nivel 7);
Limba franceză: DALF, DHEF, DELF, TCF (nivel 400 p.), TCI (nivel 800 p.), CCIP;
Limba germană: ZMP, ZOP, TestDaF, Sprachdiplom der KMK, ECL (Stufe C und D);
Limba italiană: CELI (nivel 3, 4, 5), CILS (nivel 3, 4);
Limba spaniolă: DELE (nivel DSLE), CBEN, CSEN.
O copie xerox a certificatului de competenţă lingvistică se depune de către candidat la Serviciul
doctorate şi studii postuniversitare fie odată cu înscrierea la concursul de admitere, fie imediat
după promovarea examenului de competenţă lingvistică.
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44. În funcţie de specificul domeniului, cu acordul Comisiei Senatului pentru problemele
doctoratului, pot fi prevăzute la solicitarea Consiliilor profesorale ale facultăţilor şi probe
eliminatorii în cadrul concursului de admitere la doctorat.
45. Comisiile de admitere la doctorat se constituie din conducători de doctorat şi alţi specialişti
din Universitatea „Babeş-Bolyai” care au titlul ştiinţific de doctor şi cel puţin funcţia de
conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II. Comisiile sunt constituite din
preşedinte şi cel puţin 2 membri. Ele sunt propuse de facultăţi şi se aprobă de Rectorul
Universităţii „Babeş-Bolyai”.
46. Validarea concursului de admitere şi înmatricularea candidaţilor reuşiţi la concurs se fac
prin Decizie a Rectorului Universităţii „Babeş-Bolyai”.
Programul de pregătire universitară avansată
47. Programul de pregătire universitară avansată al unui doctorand cuprinde un modul de
pregătire de specialitate şi un modul de pregătire complementară.
48. În cadrul modulului de pregătire de specialitate doctorandul trebuie să frecventeze, în total,
pe parcursul celor două semestre ale programului de pregătire universitară avansată, 3-4
discipline de specialitate din oferta şcolilor doctorale din Universitatea „Babeş-Bolyai” şi să
promoveze examenele prevăzute la disciplinele respective.
49. În cadrul modulului de pregătire complementară doctorandul are următoarele obligaţii:
a) să elaboreze, sub îndrumarea conducătorului de doctorat, proiectul de cercetare ştiinţifică în
vederea realizării tezei de doctorat ;
b) să frecventeze în semestrul al doilea disciplina complementară Metode generale de cercetare
şi metodica elaborării de lucrări ştiinţifice şi să promoveze examenul prevăzut pentru această
disciplină.
Numărul de credite transferabile alocate disciplinei Metode generale de cercetare şi metodica
elaborării de lucrări ştiinţifice este stabilit de Consiliul profesoral al facultăţii. În cazul, în care
doctorandul a studiat această disciplină în cadrul studiilor universitare de masterat, el poate
solicita recunoaşterea examenului promovat. Recunoaşterea se aprobă de Rectorul Universităţii
„Babeş-Bolyai”, cu avizul conducătorului de doctorat şi al Consiliului profesoral al facultăţii în
cadrul căreia activează conducătorul de doctorat.
50. Programul de pregătire universitară avansată trebuie în aşa fel conceput încât doctorandul să
poată realiza cel puţin 30 credite transferabile în fiecare din cele două semestre destinate
programului.
51. Schimbarea unor discipline din programul de pregătire universitară avansată se poate face o
singură dată pentru fiecare disciplină, la cererea doctorandului, cu avizul conducătorului de
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doctorat şi al Consiliului profesoral al facultăţii în cadrul căreia acesta activează. Ea se aprobă de
Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”. Noua disciplină trebuie să fie conformă cu domeniul în
care a fost înmatriculat doctorandul. Nu se poate solicita schimbarea unei discipline după
începerea activităţilor aferente acesteia.
52. Programul de pregătire universitară avansată se încheie cu susţinerea publică a proiectului
de cercetare ştiinţifică elaborat de doctorand în vederea realizării tezei de doctorat. Evaluarea
acestui proiect şi a deprinderilor de cercetător dobândite de doctorand în cadrul programului de
pregătire universitară avansată va fi făcută de o comisie de examinare, formată din conducătorul
de doctorat, în calitate de preşedinte, şi din încă cel puţin doi specialişti din Universitatea
„Babeş-Bolyai” având cel puţin funcţia de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific
gradul II. Comisia este propusă de conducătorul de doctorat şi avizată de Consiliul profesoral al
facultăţii. Ea se aprobă de Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”. Data şi locul susţinerii
proiectului de cercetare ştiinţifică se anunţă de către conducătorul de doctorat prin afişare la
catedră şi la Decanatul facultăţii cu cel puţin cinci zile înainte.
53. Rezultatele evaluării proiectului de cercetare ştiinţifică se exprimă prin unul dintre
următoarele calificative: Foarte bine, Bine, Satisfăcător sau Nesatisfăcător. În cazul obţinerii
calificativului Satisfăcător sau Nesatisfăcător, doctorandul prezintă în termen de o lună un
proiect refăcut. Dacă nici la susţinerea noului proiect de cercetare ştiinţifică el nu obţine
calificativul Foarte bine sau Bine, doctorandul este exmatriculat de la studiile universitare de
doctorat prin decizie a Rectorului Universităţii „Babeş-Bolyai” şi primeşte un certificat de
absolvire a programului de pregătire universitară avansată din cadrul ciclului de studii
universitare de doctorat.
Programul de cercetare ştiinţifică
54. Programul de cercetare ştiinţifică se realizează sub îndrumarea conducătorului de doctorat,
în cadrul unei echipe de cercetare ştiinţifică şi are ca scop elaborarea de către doctorand a tezei
de doctorat. Tema tezei de doctorat se corelează cu modulul de pregătire de specialitate din
cadrul programului de pregătire universitară avansată, cu domeniul de expertiză al
conducătorului de doctorat, cu programele ştiinţifice şi cu politica instituţională a Universităţii
„Babeş-Bolyai”.
55. Rezultatele ştiinţifice intermediare, obţinute în cadrul programului de cercetare ştiinţifică,
sunt sintetizate de doctorand în 2-3 referate ştiinţifice scrise, care se vor valorifica în teza de
doctorat.
56. Referatele ştiinţifice se susţin de către doctorand, în termen de cel mult 3 ani de la
înmatriculare, în faţa colectivului de catedră sau de cercetare din care face parte conducătorul de
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doctorat, în prezenţa a cel puţin 5 membri cu titlul de doctor. În cazul în care catedra respectivă
nu cuprinde un număr de 5 membri cu titlul de doctor, vor fi invitate, pe lângă membrii din
catedră cu titlul de doctor, cadre de specialitate cu acest titlu şi cu preocupări în domeniu,
provenind din Universitatea „Babeş-Bolyai”, din alte universităţi ale Uniunii universităţilor
clujene sau din institute de cercetare din Cluj-Napoca. Susţinerea referatelor ştiinţifice constituie
evenimente ştiinţifice ale catedrei şi se face sub conducerea şefului de catedră, în prezenţa
conducătorului de doctorat. Ea se anunţă, cu acordul şefului de catedră, de către conducătorul de
doctorat, prin afişare la catedră sau facultate, cu cel puţin cinci zile înainte de data planificată
pentru prezentare. Evaluarea referatelor ştiinţifice se face, ca în cazul proiectului de cercetare
ştiinţifică, cu calificativele menţionate, consecinţele acordării calificativelor Satisfăcător şi
Nesatisfăcător fiind similare. Calificativul este propus de către conducătorul de doctorat şi va fi
adoptat cu majoritatea simplă a voturilor membrilor cu titlul de doctor prezenţi. Pe lângă
concluziile evaluării, se vor menţiona în procesul-verbal, întocmit de conducătorul de doctorat şi
contrasemnat de şeful de catedră, toţi participanţii la susţinere care au titlul de doctor.
57. În cazul doctoratului în cotutelă cu un conducător de doctorat din afara Universităţii „BabeşBolyai”, susţinerea referatelor ştiinţifice şi evaluarea acestora se fac în conformitate cu acordul
încheiat între cele două instituţii. Consemnarea rezultatelor evaluărilor se va face în cadrul
Serviciului doctorate şi studii postuniversitare pe baza actelor doveditoare eliberate de instituţia
respectivă.
58. Doctorandul, care şi-a îndeplinit obligaţiile din cadrul programului de pregătire universitară
avansată şi care a susţinut toate referatele ştiinţifice cu calificativele Foarte bine sau Bine,
supune, cel târziu la sfârşitul semestrului 6 de doctorat, teza elaborată unei analize preliminare în
catedra sau în colectivul de cercetare din care face parte conducătorul de doctorat, în prezenţa a
cel puţin 5 membri cu titlul de doctor. În cazul în care catedra respectivă nu cuprinde un număr
de 5 membri cu titlul de doctor, vor fi invitate, pe lângă membrii din catedră cu titlul de doctor,
cadre de specialitate cu acest titlu şi cu preocupări în domeniu, provenind din Universitatea
„Babeş-Bolyai”, din alte universităţi ale Uniunii universităţilor clujene sau din institute de
cercetare din Cluj-Napoca. Şi această analiză constituie un eveniment ştiinţific al catedrei şi se
face sub conducerea şefului de catedră, în prezenţa conducătorului de doctorat. Ea se anunţă, cu
acordul şefului de catedră, de către conducătorul de doctorat, prin afişare la catedră sau facultate,
cu cel puţin cinci zile înainte de data planificată pentru prezentare. După analiză, şeful de catedră
supune la vot propunerea de a se recomanda susţinerea publică a tezei de doctorat. Propunerea
este adoptată cu majoritatea simplă a voturilor membrilor cu titlul de doctor prezenţi. În cazul în
care nu s-a recomandat susţinerea publică a tezei de doctorat, teza trebuie refăcută în cadrul unui
termen propus de conducătorul de doctorat şi apoi supusă unei noi analize. Dacă nici în urma
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celei de-a doua analize nu se recomandă susţinerea publică a tezei de doctorat, doctorandul este
exmatriculat de la studiile universitare de doctorat prin decizie a Rectorului Universităţii „BabeşBolyai”. După fiecare analiză, conducătorul de doctorat redactează o sinteză a analizei, care este
contrasemnată de şeful de catedră.
59. Doctorandul, care şi-a îndeplinit obligaţiile din cadrul programului de pregătire universitară
avansată şi a susţinut toate referatele ştiinţifice cu calificativele Foarte bine sau Bine, dar nu şi-a
finalizat teza de doctorat în termen de 6 semestre de la înmatriculare, poate solicita, în cazuri
bine justificate şi cu acordul conducătorului de doctorat, o prelungire cu 2-4 semestre ale
studiilor universitare de doctorat în calitate de doctorand la forma fără frecvenţă. Prelungirea se
aprobă de Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai” şi se poate referi numai la un număr întreg de
semestre.
60. Tema tezei de doctorat sau cea a unui referat ştiinţific poate fi schimbată o singură dată în
timpul studiilor universitare de doctorat, la cererea doctorandului, cu avizul conducătorului de
doctorat şi al Consiliului profesoral al facultăţii în care activează acesta. În cazul doctoratului în
cotutelă, schimbarea temei tezei de doctorat sau a celei unui referat ştiinţific trebuie avizată şi de
cel de-al doilea conducător de doctorat. Schimbarea temei se aprobă de Rectorul Universităţii
„Babeş-Bolyai”. Ea nu implică modificarea duratei studiilor universitare de doctorat. Orice temă
nouă trebuie să se încadreze în domeniul în care a fost înmatriculat doctorandul. Schimbarea
temei tezei de doctorat atrage susţinerea unor noi referate atunci când referatele deja susţinute nu
mai sunt în concordanţă cu noua temă.
Elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat
61. Teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să
conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei precum şi modalităţile de
validare ştiinţifică a acestora. Cerinţele calitative pe care trebuie să le îndeplinească tezele de
doctorat sunt stabilite, pentru fiecare domeniu, de către Consiliile profesorale ale facultăţilor.
62. Aprobarea de către Rectorat a susţinerii publice a tezei de doctorat este condiţionată de
depunerea la Serviciul doctorate şi studii postuniversitare a:
a) 2 exemplare din teză, a referatului cu avizul favorabil al conducătorului de doctorat (sau
al celor doi conducători de doctorat, în cazul doctoratelor în cotutelă) şi a sintezei
analizei preliminare (efectuate de catedra sau de colectivul de cercetare în care activează
conducătorul de doctorat), în care se recomandă susţinerea publică a tezei de doctorat;
b) câte două exemplare ale rezumatului tezei în limba română şi ale celui într-o limbă de
circulaţie internaţională, inclusiv în format electronic;
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c) unei liste, semnate de doctorand şi de conducătorul de doctorat, cu cel puţin 20 de
specialişti din ţară sau străinătate, cărora le-a fost distribuit rezumatul tezei de doctorat,
inclusiv prin e-mail;
d) a unei sinteze a tezei de doctorat, redactată în limba română conform normelor tehnice
ce se aduc la cunoştinţa doctorandului şi care va fi inclusă în raportul anual despre
desfăşurarea doctoratului la Universitatea „Babeş-Bolyai”;
e) a unei liste, semnate de doctorand şi de conducătorul de doctorat, cu cel puţin două
lucrări ştiinţifice la care doctorandul este autor sau coautor, publicate în tematica tezei de
doctorat în reviste de specialitate;
f) a unei declaraţii din partea doctorandului, scrisă de mână, în care se certifică, pe de o
parte, că teza de doctorat este rezultatul propriilor activităţi şi realizări, că sursele
principale de informaţii sunt indicate în teză şi că părţile preluate din aceste surse au fost
adecvat semnalate, iar pe de altă parte, că în caz contrar se suportă consecinţele în
conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la declaraţia în fals.
63. În vederea susţinerii, teza de doctorat este evaluată de către o comisie de specialişti
(denumită în continuare Comisie de doctorat), propusă de către conducătorul de doctorat, avizată
de decanul facultăţii şi aprobată de Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”. Comisia de doctorat
este alcătuită din:
a) preşedintele comisiei, ca reprezentant al Rectorului Universităţii „Babeş-Bolyai”, de
regulă decanul facultăţii sau un conducător de doctorat din Universitatea „Babeş-Bolyai”
în domeniul respectiv;
b) conducătorul/conducătorii de doctorat;
c) trei referenţi oficiali, specialişti având cel puţin funcţia de conferenţiar universitar sau
cercetător ştiinţific gradul I, selectaţi în aşa fel încât numai unul să fie de la Universitatea
„Babeş-Bolyai” şi cel puţin unul de la universităţile din consorţiul „Universitaria”, de la
institute naţionale de cercetare sau filiale ale acestora, de la alte instituţii de învăţământ
superior din ţară, nominalizate pentru fiecare specialitate de către Comisia Senatului
pentru problemele doctoratului, sau de la universităţi din străinătate care au încheiat
acorduri de cooperare cu Universitatea „Babeş-Bolyai”.
În cazul în care, după aprobarea comisiei de doctorat, preşedintele comisiei sau unul dintre
referenţii oficiali devine indisponibil, Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” poate aproba
schimbarea, la propunerea conducătorului de doctorat şi cu avizul decanului facultăţii, a acestui
membru al comisiei de doctorat.
64. În cazul doctoratului în cotutelă cu un conducător de doctorat din afara Universităţii „BabeşBolyai”, comisia de doctorat va cuprinde reprezentanţi ai ambelor instituţii, mărindu-se, la
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nevoie, numărul referenţilor oficiali. Preşedintele comisiei este în acest caz un reprezentant al
conducerii instituţiei unde are loc susţinerea publică a tezei de doctorat.
65. Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză la Serviciul doctorate şi studii
postuniversitare în termen de cel mult 30 de zile de la primirea tezei de doctorat. Organizarea
susţinerii publice a tezei de doctorat poate fi demarată de Serviciul doctorate şi studii
postuniversitare numai dacă toate referatele membrilor comisiei de doctorat sunt favorabile. În
cazul în care cel puţin un referent oficial apreciază în mod justificat că teza de doctorat nu
îndeplineşte condiţiile de exigenţă necesare pentru a fi acceptată ca teză de doctorat, ea trebuie
refăcută în cadrul unui termen stabilit de preşedintele comisiei. Teza de doctorat refăcută se
depune

la

Serviciul

doctorate

şi

studii

postuniversitare

cu

acordul

scris

al

conducătorului/conducătorilor de doctorat şi al referenţilor oficiali.
66. Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică în faţa comisiei de doctorat. Data şi locul
şedinţei se afişează de Serviciul doctorate şi studii postuniversitare la Decanatul facultăţii cu cel
puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru susţinere de către preşedintele comisiei de doctorat.
67. Înainte de afişarea datei şi a locului susţinerii publice a tezei de doctorat, teza se pune la
dispoziţia publicului spre consultare prin bibliotecile facultăţii respective, iar cele două rezumate
ale tezei (redactate în limba română şi respectiv într-o limbă de circulaţie internaţională) se
publică în format electronic pe site-ul de Internet al Universităţii „Babeş-Bolyai”.
68. Susţinerea publică a tezei de doctorat poate avea loc dacă cel mult un referent oficial
lipseşte, prezenţa preşedintelui comisiei şi a conducătorului/conducătorilor de doctorat fiind
obligatorie. Un referent din comisie, care nu poate participa la susţinerea publică a tezei de
doctorat, trebuie să trimită Serviciului doctorate şi studii postuniversitare, înainte de şedinţa de
susţinere a tezei, o declaraţie scrisă, în care comunică motivul neparticipării la susţinerea publică
a tezei de doctorat, votul său referitor la conferirea titlului de doctor şi calificativul propus.
69. Şedinţa de susţinere publică a tezei de doctorat este condusă de preşedintele comisiei de
doctorat şi se desfăşoară astfel:
a) prezentarea conţinutului tezei de către doctorand ;
b) prezentarea referatelor de către conducătorul/conducătorii de doctorat şi de către
referenţii oficiali ;
c) prezentarea de către preşedintele comisiei de doctorat a opiniilor transmise în scris
preşedintelui comisiei de doctorat, înainte de susţinerea publică, de specialişti care au
consultat teza sau rezumatul tezei ;
d) dezbaterea ştiinţifică şi profesională a tezei doctorat, la care participă doctorandul,
membrii comisiei de doctorat şi specialiştii aflaţi în sală.
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Dezbaterea tezei de doctorat trebuie să constituie punctul central al procedurii de susţinere a
tezei de doctorat, având drept scop evidenţierea cunoaşterii ştiinţifice în domeniul temei abordate
şi a elementelor de originalitate conţinute în teză. În acest scop membrii comisiei vor adresa
doctorandului întrebări menite să evidenţieze aspectele menţionate mai sus, întrebări ce se vor
consemna în procesul-verbal al şedinţei de susţinere a tezei de doctorat, împreună cu concluziile
exprimate de membrii comisiei în raport cu răspunsurile doctorandului.
70. În urma susţinerii publice comisia de doctorat deliberează asupra calificativului pe care
urmează să-l acorde tezei de doctorat. Fiecare membru al comisiei acordă câte un calificativ. Se
pot atribui calificativele Foarte bine, Bine sau Satisfăcător. Calificativul se supune la vot şi
devine hotărâre a întregii comisii dacă a întrunit majoritatea absolută a voturilor exprimate de
membrii comisiei. În procesul-verbal al şedinţei de susţinere a tezei de doctorat se consemnează
nu numai calificativul stabilit de comisie în urma votului, ci şi cel acordat de fiecare membru al
comisiei de doctorat.
71. Calificativul, acordat de comisia de doctorat, se comunică auditoriului de către preşedintele
comisiei de doctorat. Dacă teza a primit calificativul Foarte bine sau Bine, preşedintele mai
comunică hotărârea comisiei de a se acorda doctorandului titlul de doctor şi de a înainta la
C.N.A.T.D.C.U. această hotărâre spre validare. În cazul atribuirii calificativului Satisfăcător
comisia de doctorat va preciza elementele de conţinut ale tezei de doctorat care urmează a fi
refăcute sau completate, teza urmând a fi resusţinută public în faţa aceleiaşi comisii, în cadrul
unui termen stabilit de comisie. Dacă, în urma resusţinerii, comisia acordă tot calificativul
Satisfăcător, teza este considerată respinsă şi doctorandul este exmatriculat prin decizie a
Rectorului Universităţii „Babeş-Bolyai”.
72. După susţinerea tezei de doctorat, Departamentul resurse umane al Universităţii „BabeşBolyai” eliberează doctorandului cu frecvenţă o adeverinţă care atestă că perioada, în care
doctorandul a urmat studiile universitare de doctorat la Universitatea „Babeş-Bolyai” la forma de
învăţământ cu frecvenţă, constituie vechime în muncă.
73. Conferirea titlului ştiinţific de doctor se face prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării,
la propunerea C.N.A.T.D.C.U. Diploma de doctor se eliberează de Universitatea „Babeş-Bolyai”
pe baza acestui ordin. Înmânarea diplomei de doctor poate fi făcută de Rectoratul Universităţii
„Babeş-Bolyai” în cadrul unei ceremonii publice.
74. Universitatea „Babeş-Bolyai” sprijină publicarea tezelor pe propriul site de Internet, în
format electronic, constituind astfel o bibliotecă virtuală de teze de doctorat.
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Doctoranzii
75. Persoana declarată admisă la doctorat de către o comisie de admitere a Universităţii „BabeşBolyai” şi înmatriculată la această universitate are, pe întreaga perioadă de participare la studiile
universitare de doctorat din Universitatea „Babeş-Bolyai”, calitatea de doctorand al Universităţii
„Babeş-Bolyai”. Calitatea de doctorand al Universităţii „Babeş-Bolyai” este dovedită printr-o
legitimaţie de doctorand, eliberată de Serviciul doctorate şi studii postuniversitare, la cererea
doctorandului. Această legitimaţie se vizează la începutul fiecărui an universitar.
76. Detaliile programului de pregătire universitară avansată (toate disciplinele care trebuie
promovate) şi cele ale programului de cercetare ştiinţifică (tema tezei de doctorat şi cea a fiecărui
referat ştiinţific) sunt consemnate într-un plan individual al studiilor universitare de doctorat,
întocmit de conducătorul de doctorat şi doctorand. Planul se avizează de către Consiliul
profesoral al facultăţii unde activează conducătorul de doctorat şi se aprobă de Rectorul
Universităţii „Babeş-Bolyai”. El se depune la Serviciul doctorate şi studii postuniversitare în
termen de 30 de zile de la data stabilită de Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai” ca fiind data de
înmatriculare a doctoranzilor admişi în urma sesiunii de admitere.
77. Doctoranzii înscrişi la forma de învăţământ cu frecvenţă pot obţine, în condiţiile legii, burse
de doctorat, pe baza unui concurs organizat anual de Universitatea „Babeş-Bolyai”, pe domenii
de doctorat. Pot fi acordate două feluri de burse: burse pentru primul an şi burse pentru următorii
doi ani din cadrul studiilor universitare de doctorat.
78. Bursa de doctorat reprezintă o îndemnizaţie egală cu salariul brut de asistent de cercetare
pentru perioada primului an şi de cercetător ştiinţific pentru perioada următorilor doi ani. Plata
bursei este condiţionată de depunerea lunară, de către conducătorul de doctorat, a fişei de pontaj
la Departamentul resurse umane. Pentru doctoranzii cu frecvenţă care au bursă, Universitatea
„Babeş-Bolyai” plăteşte lunar contribuţiile, datorate potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la
asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate precum şi pentru accidente de muncă
şi boli profesionale. Baza de calcul a contribuţiilor datorate o constituie cuantumul bursei.
79. În conformitate cu Legea nr. 84/1995, art. 172, alin. (6), doctoranzii de la forma cu
frecvenţă, ce au obţinut o bursă, au drepturile şi obligaţiile unui preparator universitar pe
perioada bursei. Pe perioada bursei ei trebuie să desfăşoare săptămânal, fără remunerare
suplimentară, 4-6 ore la Universitatea „Babeş-Bolyai”, cuprinzând activităţi de seminar, lucrări
practice şi de laborator, îndrumare de practică pedagogică sau profesională şi de cercetare
ştiinţifică. Conducătorii de doctorat răspund de desfăşurarea acestor activităţi. În plus,
doctoranzii de la forma cu frecvenţă care au bursă mai pot efectua săptămânal la Universitatea
„Babeş-Bolyai” cel mult 6 ore didactice în regim de plata cu ora. Acest drept, de a putea efectua
în regim de plata cu ora cel mult 6 ore didactice săptămânal (activităţi de seminar, lucrări
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practice şi de laborator, îndrumare de practică pedagogică sau profesională), îl au şi doctoranzii
cu frecvenţă nebursieri.
80. Doctoranzii au obligaţia ca la încheierea fiecărui an universitar, de regulă în luna iulie, să se
prezinte la Serviciul doctorate şi studii postuniversitare pentru a-şi verifica situaţia şcolară.
81. Pe parcursul studiilor universitare de doctorat forma de învăţământ (cu frecvenţă sau fără
frecvenţă) poate fi schimbată numai după încheierea programului de pregătire universitară
avansată. Trecerea de la forma fără frecvenţă la forma cu frecvenţă se poate face numai cu
păstrarea regimului de finanţare a studiilor, iar trecerea de la forma cu frecvenţă la cea fără
frecvenţă este posibilă doar cu pierderea dreptului la bursă şi trecerea la regimul cu taxă.
82. Doctoranzii, admişi pe locurile cu taxă, se obligă să plătească taxa anuală de studii în două
tranşe, care se achită în fiecare semestru în termen de 15 zile de la începerea acestuia. Taxa
pentru susţinerea publică a tezei de doctorat se va achita cel mai târziu în ziua depunerii tezei la
Serviciul doctorate şi studii postuniversitare pentru susţinerea publică.
83. În cazul doctoranzilor cu frecvenţă bugetaţi, care au dat concurs de admitere la doctorat la o
altă instituţie şi devin doctoranzi ai Universităţii „Babeş-Bolyai” în urma schimbării
conducătorului de doctorat, cheltuielile legate de susţinerea publică a tezei de doctorat vor fi
suportate de Universitatea „Babeş-Bolyai” numai dacă susţinerea are loc după cel puţin un an de
la aprobarea trecerii la conducătorul de doctorat din Universitatea „Babeş-Bolyai”.
84. Doctoratul se poate întrerupe pe motive temeinice, dar perioadele de întrerupere cumulate
nu pot depăşi doi ani. În timpul programului de pregătire universitară avansată întreruperile pot fi
de un semestru sau de două semestre. După parcurgerea programului de pregătire universitară
avansată, întreruperile pot fi acordate doar pe perioade cuprinzând un număr de luni care este
multiplu de 3. Pe perioada unei întreruperi doctoranzii bursieri de la forma cu frecvenţă nu
beneficiază de bursa de doctorat şi nici de vechime, iar doctoranzii în regim cu taxă nu plătesc
taxe. În perioada derulării concediilor efectuate pentru sarcină, lăuzie, creşterea şi îngrijirea
copilului, se poate aproba suplimentar, la cerere, în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării nr. 3496/2003, o întrerupere de cel mult trei ani a activităţilor de doctorat.
85. Orice întrerupere a doctoratului se aprobă de către Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”, la
cererea doctorandului şi cu avizul conducătorului de doctorat şi al Colegiului Consiliului
profesoral al facultăţii, iar durata desfăşurării doctoratului se prelungeşte corespunzător cu
perioadele cumulate ale întreruperilor.
86. Depunerea la Serviciul doctorate şi studii postuniversitare a oricărei solicitări legate de
situaţia doctorandului (întreruperea doctoratului, schimbarea conducătorului de doctorat,
schimbarea unei discipline din programul de pregătire universitară avansată, a titlului tezei de
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doctorat sau al unui referat ştiinţific) se face cu cel puţin 15 zile înainte de data de la care, în
cazul aprobării, solicitarea respectivă ar avea efect.
Asigurarea calităţii în cadrul studiilor universitare de doctorat
87. Studiile universitare de doctorat din Universitatea „Babeş-Bolyai” fac obiectul procedurilor
de asigurare internă şi externă a calităţii, stabilite de Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai” pe
baza bunelor practici internaţionale. Principalii responsabili de calitatea studiilor universitare de
doctorat sunt doctoranzii, conducătorii de doctorat, Consiliile profesorale ale facultăţilor şi
Comisia Senatului pentru problemele doctoratului.
88. Studiile universitare de masterat din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” constituie o bază
pregătitoare pentru studiile de doctorat din Universitatea „Babeş-Bolyai”. De aceea, organizarea
de specializări de masterat în Universitatea „Babeş-Bolyai”, care să asigure o pregătire
aprofundată în toate domeniile în care se organizează studii de doctorat în Universitatea „BabeşBolyai”, este obligatorie.
89. Studiile universitare de masterat trebuie astfel concepute de facultăţi încât studenţii să
dobândească competenţe de a aplica creativ tehnicile de cercetare şi de rezolvare a problemelor
ştiinţifice. Acei studenţi, care în primul an de masterat au obţinut rezultate profesionale de vârf şi
care intenţionează să facă studii de doctorat în Universitatea „Babeş-Bolyai” după absolvirea
masteratului, pot solicita ca în cel de-al doilea an de masterat să fie îndrumaţi de conducători de
doctorat din Universitatea „Babeş-Bolyai” şi să elaboreze o disertaţie care să-i pregătească
pentru cercetările necesare elaborării unei teze de doctorat.
90. În planurile de învăţământ ale tuturor specializărilor de masterat se include în cel de-al
doilea semestru al primului an de masterat disciplina Metode generale de cercetare şi metodica
elaborării de lucrări ştiinţifice. Predarea acestei discipline, pentru care se prevăd săptămânal 2
ore fizice pentru curs şi o oră fizică pentru seminar, se organizează la nivel interfacultăţi sub
autoritatea prorectorului responsabil cu studiile de licenţă şi masterat. Ea are ca scop instruirea
studenţilor în vederea elaborării şi redactării de lucrări ştiinţifice, a disertaţiei necesare încheierii
studiilor de masterat şi a unei teze de doctorat.
91. Doctoratul se desfăşoară pe baza unui contract de studii universitare de doctorat încheiat
între doctorand, conducătorul de doctorat şi Universitatea „Babeş-Bolyai”. În acest contract sunt
prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate în ciclul de studii universitare de
doctorat, astfel încât să fie realizate cerinţele de asigurare a calităţii. El se încheie după
definitivarea planului individual al studiilor universitare de doctorat. Modelul de contract se
elaborează de Serviciul doctorate şi studii postuniversitare, în concordanţă cu prevederile
prezentului regulament şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.
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92. Conducătorul de doctorat are obligaţia să urmărească permanent modul în care doctorandul
îşi duce la îndeplinire activităţile din cadrul studiilor sale de doctorat.
93. Calitatea de doctorand se poate pierde în următoarele situaţii:
a) la solicitarea scrisă a doctorandului, cu avizul conducătorului de doctorat şi al decanului
facultăţii în cadrul căreia activează acesta;
b) prin decizie a Colegiului Senatului, la cererea conducătorului ştiinţific şi cu avizul
decanului facultăţii în cadrul căreia activează conducătorul de doctorat, dacă doctorandul nu-şi
îndeplineşte obligaţiile contractului de studii universitare de doctorat sau cerinţele calitative
stabilite în prezentul regulament.
94. Un doctorand exmatriculat de la studiile universitare de doctorat se poate înscrie cel mult
încă o dată la un concurs de admitere la doctorat organizat de Universitatea „Babeş-Bolyai”, dar
numai pentru locuri cu taxă. Doctorandului exmatriculat de Universitatea „Babeş-Bolyai” de la
studiile universitare de doctorat, care a fost reînmatriculat în acelaşi domeniu la Universitatea
„Babeş-Bolyai”, Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” poate aproba, cu avizul conducătorului
de doctorat şi al Consiliului profesoral al facultăţii în cadrul căreia activează conducătorul de
doctorat, recunoaşterea examenelor promovate în cadrul programului de pregătire universitară
avansată.
95. Doctorandul

poate

solicita

Rectorului

Universităţii

„Babeş-Bolyai”

schimbarea

conducătorului de doctorat, în cadrul aceluiaşi domeniu de doctorat, cu păstrarea formei de
învăţământ şi a regimului de finanţare a studiilor universitare de doctorat, în cazul în care
conducătorul de doctorat este indisponibil mai mult de un an calendaristic sau nu respectă
clauzele din contractul de studii. Dacă noul conducător activează în cadrul Universităţii „BabeşBolyai”, Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” poate aproba această schimbare cu acordul scris
al noului conducător de doctorat. Dacă noul conducător de doctorat activează în altă instituţie
organizatoare de studii universitare de doctorat, atunci sunt necesare nu numai acceptul scris al
noului conducător de doctorat, ci şi aprobările conducerilor ambelor instituţii. În situaţii speciale,
Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” poate aproba transferul unui doctorand al Universităţii
„Babeş-Bolyai” la un alt conducător de doctorat din Universitatea „Babeş-Bolyai” din acelaşi
domeniu, la solicitarea doctorandului şi cu acordul celor doi conducători de doctorat, păstrânduse forma de învăţământ şi regimul de finanţare a studiilor universitare de doctorat.
96. 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 2 conducători de doctorat, normarea se face
proporţional cu activitatea de îndrumare a fiecărui conducător de doctorat.
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97. Evaluarea activităţilor doctoranzilor se va face cu asigurarea unei maxime transparenţe,
aducându-se la cunoştinţa doctoranzilor, de către evaluatori, a calificativelor acordate. La cererea
doctorandului, formulată în termen de 48 de ore de la comunicarea calificativului acordat, el
poate obţine în scris, motivarea acestuia, sub semnătura examinatorilor. Răspunsul va fi
comunicat petentului în scris, de către examinatori, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii
la Serviciul doctorate şi studii postuniversitare. În acest scop, în cerere doctorandul va preciza
adresa poştală la care doreşte să primească răspunsul sau va menţiona că îl va ridica personal de
la Serviciul doctorate şi studii postuniversitare, sub semnătură de primire. O copie a răspunsului
va fi transmisă Serviciului doctorate şi studii postuniversitare.
98. În scopul asigurării unei înalte ţinute ştiinţifice a studiilor universitare de doctorat, la un
conducător de doctorat pot fi înscrişi simultan cel mult 15 doctoranzi.
99. Organizarea de cursuri, seminarii şi lucrări aplicative specifice unei anumite discipline
poate fi realizată în comun pentru mai multe programe de pregătire universitară avansată,
promovându-se pregătirea interdisciplinară ca o modalitate de stimulare a cercetării ştiinţifice.
100. Titularii disciplinelor din cadrul şcolilor doctorale vor face anual o autoevaluare a
disciplinei predate în cadrul şcolilor doctorale.
101. Conducătorul de doctorat va îndruma doctorandul în scopul prezentării de către acesta a
unor referate ştiinţifice care să evidenţieze performanţă în domeniu. Cunoştinţele ştiinţifice
dobândite vor fi fructificate prin publicarea rezultatelor cercetării în reviste ştiinţifice de
specialitate. De asemenea, teza de doctorat va fi acceptată de către conducătorul ştiinţific numai
dacă înglobează rezultate ştiinţifice originale ale candidatului. Acestea trebuie să se reflecte prin
publicaţii în reviste de specialitate, de preferinţă cotate ISI.
Dispoziţie finală
102. Prezentul regulament constituie anexă la Carta Universităţii „Babeş-Bolyai” şi intră în
vigoare la data aprobării lui de către Senatul Universităţii, pentru doctoranzii înmatriculaţi după
data de 24 iunie 2005. Regulamentul privind studiile doctorale, adoptat în anul 2003 de către
Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai”, se aplică în continuare doctoranzilor înmatriculaţi la
Universitatea „Babeş-Bolyai” înainte de 24 iunie 2005.
Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai”
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