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Regulamentul Universităţii „Babeş-Bolyai” 
privind studiile doctorale 

 

Dispoziţii generale 
 

1. Doctoratul este cea mai înaltă formă de învăţământ organizată 
în cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" şi are la bază cercetarea 
ştiinţifică performantă. 

2. Toate activităţile aferente organizării şi desfăşurării 
doctoratului sunt validate 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.) şi din 
decanii facultăţilor în care se organizează doctorat, dar care nu 
au reprezentanţi în C.N.A.T.D.C.U. Componenţa comisiei se 
aprobă de Senatul Universităţii. 

3. Comisia Senatului pentru problemele doctoratului este 
coordonată de prorectorul responsabil cu studiile 
postuniversitare şi are următoarele atribuţii specifice : 
a) analizează şi propune Senatului măsuri menite a îmbunătăţi 

organizarea şi desfăşurarea doctoratului la Universitatea 
"Babeş-Bolyai" ; 

b) avizează propunerile de noi conducători de doctorat ; 
c) propune Comisiei de Admitere pe Universitate distribuţia pe 

facultăţi a locurilor primite de la M.E.C. pentru studiile 
doctorale; 

d) aprobă distribuirea numărului de locuri pe conducători de 
doctorat, efectuată de către decanatele facultăţilor. 

4. Domeniile fundamentale în care se organizează doctoratul la 
Universitatea "Babeş-Bolyai" sunt: ştiinţe exacte, ştiinţe ale 
naturii, ştiinţe umaniste, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe 
economice, ştiinţe juridice, ştiinţe inginereşti, teologie. 
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5. Studiile doctorale se organizează în două forme, cu frecvenţă 
şi fără frecvenţă. La ambele forme se organizează admitere, în 
condiţiile legii, atât pe locuri bugetate, cât şi pe locuri cu taxă. 

 
Conducătorii de doctorat 
 

6. Conducători de doctorat pot fi profesori universitari sau 
cercetători ştiinţifici principali gradul I cu o activitate ştiinţifică 
deosebită. Calitatea de conducător de doctorat se obţine prin 
ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării, la propunerea  
Senatului Universităţii şi cu avizul nominal al C.N.A.T.D.C.U. 

7. Se supun spre aprobarea Senatului Universităţii 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 declaraţia de 
fidelitate faţă de Universitatea „Babeş-Bolyai”.  

8. Persoanele avizate de Senatul Universităţii pentru conducere 
de doctorat, care nu obţin calitatea de conducător de doctorat, 
pot fi propuse din nou de facultăţi pentru această calitate doar 
după cel puţin 3 ani. 

9. Fiecare conducător de doctorat poate îndruma cel mult 15 
doctoranzi aflaţi în etapa de susţinere a examenelor şi 
referatelor. 

10. Pot primi doctoranzi pentru îndrumare acei conducători 
de doctorat a căror vârstă 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 conducătorului de doctorat profesor 
consultant, depusă înaintea definitivării repartizării pe 
conducători de doctorat a locurilor pentru un concurs de 
admitere la doctorat, şi la solicitarea Consiliului profesoral al 
facultăţii respective, Consiliul de Administraţie al Universităţii 
“Babeş-Bolyai” poate acorda aprobarea pentru admiterea de 
noi doctoranzi şi după vârsta de 70 de ani, în situaţiile în care 
nu mai există un alt conducător de doctorat activ în 
Universitatea “Babeş – Bolyai” care să poată primi noi 
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doctoranzi într-o anumită specializare (conform 
Nomenclatorului republican de domenii şi specializări). Această 
aprobare se acordă pentru un an universitar. 

11. Noi doctoranzi  cu frecvenţă pot fi primiţi doar de 
conducătorii de doctorat care nu sunt pensionari şi care au 
funcţia de bază la Universitatea “Babeş-Bolyai”. Un conducător 
de doctorat care s-a pensionat trebuie să comunice acest fapt, 
în scris, Serviciului Masterate şi Doctorate al Universităţii 
“Babeş-Bolyai” în termen de 2 săptămâni de la data primirii 
deciziei de pensionare. 

12. Universitatea nu avizează transferul la alte instituţii de 
învăţământ superior sau de cercetare a calităţii de conducător 
de doctorat obţinute la Universitatea “Babeş-Bolyai”.  

 
Doctoranzii 
 

13. Doctoranzii Universităţii sunt persoanele declarate admise 
de către comisiile de admitere la doctorat şi înmatriculate. 
Candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă sunt înmatriculaţi 
condiţionat de semnarea contractului de şcolarizare. 
Înmatricularea candidaţilor admişi la forma fără frecvenţă, 
care nu sunt angajaţi ai Universităţii „Babeş-Bolyai”, este 
condiţionată de achitarea unei taxe de înmatriculare stabilite 
de Senatul Universităţii.  

14. Doctorandul înmatriculat la forma cu frecvenţă pe un loc 
bugetat beneficiază, în condiţiile legii, de o bursă. Plata bursei 
este condiţionată de depunerea lunară, de către conducătorul 
lui de doctorat, a fişei de pontaj la Direcţia Resurse Umane.  

15. În conformitate cu Legea nr. 84/1995, art. 172, alin.(6), 
doctoranzii cu frecvenţă pe locuri bugetate au, pe perioada 
bursei, drepturile şi obligaţiile profesionale ale unui preparator 
universitar. Săptămânal ei trebuie să desfăşoare la 
Universitate 4-6 ore cuprinzând activităţi de seminar, lucrări 
practice şi de laborator, îndrumare de practică pedagogică, 
productivă şi de cercetare ştiinţifică.  

16. Doctoranzii au obligaţia ca, la încheierea programului de 
pregătire, să se prezinte la Serviciul Masterate şi Doctorate 
pentru verificarea situaţiei şcolare. 

17. După încheierea programului de pregătire, doctoranzii cu 
frecvenţă pot solicita trecerea la forma fără frecvenţă, cu 
pierderea dreptului la bursă. 
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18. Depunerea la Serviciul Masterate şi Doctorate a oricărei 
solicitări legate de situaţia doctorandului (întreruperea 
stagiului de doctorat, continuarea doctoratului în regim cu 
taxă, modificarea titlurilor examenelor şi referatelor) se face 
cu 15 zile înainte de data de la care, în cazul aprobării, 
solicitarea respectivă ar avea efect. 

19. Doctoranzii admişi pe locurile cu frecvenţă cu taxă se 
obligă să achite taxa de şcolarizare pentru 11 luni pe an în 
două tranşe: prima tranşă cuprinzând 6 luni până la 1 aprilie, 
iar tranşa a doua cuprinzând 5 luni până la 1 octombrie. 
Doctoranzii admişi pe locurile fără frecvenţă cu taxă se obligă 
să achite taxa pentru fiecare examen/referat şi taxa pentru 
susţinerea publică a tezei de doctorat cu cel puţin o zi înainte 
de susţinerea examenului/referatului sau de susţinerea publică 
a tezei de doctorat. 

 
Organizarea studiilor doctorale 
 

20. Durata doctoratului, definită ca perioadă cuprinsă între 
data înmatriculării şi data susţinerii publice a tezei este, pentru 
forma cu frecvenţă de cel mult 4 ani, iar pentru forma fără 
frecvenţă de cel mult 6 ani.  

21. Doctoratul se poate întrerupe pe motive temeinice, dar 
perioadele de întrerupere cumulate nu pot depăşi doi ani. În 
timpul acestor întreruperi doctoranzii de la forma cu frecvenţă 
nu beneficiază de bursa de doctorat. În cazul concediilor 
efectuate pentru sarcină, lăuzie, creşterea şi îngrijirea 
copilului, se poate aproba suplimentar o întrerupere a 
activităţilor de doctorat de cel mult 3 ani. Orice întrerupere a 
doctoratului se aprobă de către Rectoratul Universităţii, la 
cererea doctorandului şi cu avizul conducătorului de doctorat.  

22. Doctoratul se desfăşoară, parţial sau total, în limba 
română, maghiară, germană sau într-o limbă de circulaţie 
internaţională. Pentru acele activităţi publice (referate, 
susţinerea tezei) din cadrul doctoratului, ce nu se desfăşoară 
în limba română, se asigură traducerea în limba română dacă 
există o solicitare în acest sens din partea celor prezenţi.  

23. Universitatea "Babeş-Bolyai" încurajează desfăşurarea 
doctoratului în cotutelă internaţională. În cazul unor teme de 
doctorat interdisciplinare se poate organiza doctoratul în 
cotutelă şi cu doi conducători din ţară, dar numai unul dintre ei 
poate activa în Universitate. 
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24. Taxele aferente locurilor de studiu cu taxă se propun de 
către facultăţi pe baza taxelor minime stabilite de Senatul 
Universităţii „Babeş-Bolyai” şi se aprobă de către Senat. 
Pentru studiile doctorale la forma cu frecvenţă se stabileşte o 
taxă lunară. Pentru studiile doctorale la forma fără frecvenţă 
se stabileşte o taxă per examen/referat şi o taxă de susţinere 
publică a tezei de doctorat. Taxele sunt făcute publice odată 
cu anunţarea concursului de admitere la doctorat. 

 
 
 
Admiterea la studiile doctorale 
 

25. Admiterea cetăţenilor români la studiile doctorale se face 
prin concurs. Cetăţenii străini sunt admişi la studii doctorale în 
baza aprobării Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi pot fi 
înmatriculaţi pe toată durata anului universitar. 

26. Studiile de masterat constituie prima treaptă a studiilor 
de doctorat. Un absolvent de după 1995 al unor instituţii de 
învăţământ superior poate fi admis la doctorat la Universitate 
numai dacă are diplomă de licenţă şi se găseşte în una din 
următoarele situaţii: 

a) are diplomă de studii aprofundate sau de masterat în 
domeniul fundamental în care doreşte să obţină titlul de 
doctor sau într-un domeniu fundamental înrudit; 

b) a absolvit cel puţin două semestre la o specializare de 
masterat din domeniul fundamental în care doreşte să obţină 
titlul de doctor sau într-un domeniu fundamental înrudit; 

c) are diplomă de licenţă într-o a doua specializare sau este 
student în ultimul an la o a doua specializare de licenţă, din 
domeniul fundamental în care doreşte să obţină titlul de 
doctor sau într-un domeniu fundamental înrudit; 

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, fie cu studii 
aprofundate, fie cu studii de masterat în domeniul 
fundamental în care doreşte să obţină titlul de doctor sau 
într-un domeniu fundamental înrudit; 

e) dispune de o experienţă practică relevantă de cel puţin doi 
ani, dobândită la instituţii sau firme de prestigiu, pe baza 
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căreia a obţinut aprobarea Colegiului Senatului 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.  

27. 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 diplomele de licenţă. 

28. Pentru a se putea înscrie la concursul de admitere la studii 
doctorale candidaţii trebuie să prezinte dovada competenţei 
lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Competenţa 
lingvistică este atestată printr-un certificat de competenţă 
lingvistică. Certificatul de competenţă lingvistică poate fi 
echivalat cu un act care atestă un stagiu compact în străinătate 
de minim 6 luni, în învăţământ sau cercetare. 
Este acceptat Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de 
catedrele de limbi moderne ale universităţilor acreditate (cu un 
calificativ corespunzător cel puţin nivelului B2 din Cadrul 
european comun de referinţă – Consiliul Europei). Valabilitatea 
acestui certificat este de doi ani de la data emiterii. 
De asemenea sunt valabile şi certificatele internaţionale, după 
cum urmează: 
Limba engleză: Cambridge (FCE, CAE, CPE); TOEFL (nivel 600 p., 
valabilitate 2 ani de la data emiterii), IELTS Academic (nivel 7) 
Limba franceză: DALF, DHEF, DEL, TCF (nivel 400 p.), TCI (nivel 
800 p.) 
Limba germană: ZMP, ZOP, KDS 
Limba italiană: CELI (nivel 3, 4, 5) 
Limba spaniolă: DELE (nivel DSE).  
Pentru candidaţii, care au absolvit o specializare în domeniul 
limbilor de circulaţie internaţională sau o specializare dublă 
având o componentă în domeniul limbilor de circulaţie 
internaţională, nu este necesară prezentarea certificatului de 
competenţă lingvistică.  

29. Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt : 
a) fişa de înscriere; 
b) curriculum vitae; 
c) lista lucrărilor ştiinţifice publicate; 
d) dovada competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie 

internaţională;  
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e) copie legalizată după certificatul de naştere ; 
f) copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă prin 

căsătorie s-a schimbat numele de familie); 
g) copie legalizată după diploma de bacalaureat; 
h) copie legalizată după diploma de licenţă şi copie xerox după 

foaia matricolă de la studiile de lungă durată; 
i) 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.  

30. Concursul de admitere se organizează de regulă înainte 
de începerea anului universitar şi constă din două probe: 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 
proiectul de cercetare propus de candidat şi se testează 
aptitudinile şi cunoştinţele de specialitate ale candidatului. 
Pentru fiecare probă comisia acordă o notă întreagă între 1 şi 
10, media acestor note constituind nota obţinută de candidat 
la concursul de admitere. Vor fi declaraţi admişi, în ordinea 
descrescătoare a notelor obţinute şi în limita locurilor scoase la 
concurs, candidaţii care au obţinut minimum nota 8. 

31. În funcţie de specificul domeniului, cu acordul Comisiei 
Senatului pentru problemele doctoratului, pot fi prevăzute şi 
probe eliminatorii în cadrul concursului de admitere la 
doctorat. 

32. Comisiile de admitere se constituie din conducători de 
doctorat şi alţi specialişti 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 
Rectoratul Universităţii.  

33. Validarea concursului de admitere şi înmatricularea 
candidaţilor reuşiţi la concurs se fac prin ordin al Rectorului 
Universităţii "Babeş-Bolyai". 

34. Un doctorand exmatriculat se poate înscrie cel mult încă 
o dată la un concurs de admitere la doctorat organizat de 
Universitate.  
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Programul de pregătire a doctoranzilor  

 
35. Programul de pregătire al doctorandului se stabileşte de 

către conducătorul de doctorat, se avizează de către Consiliul 
profesoral al facultăţii unde activează conducătorul de doctorat 
şi se aprobă de Rectoratul Universităţii. El se depune la 
Serviciul Masterate şi Doctorate în termen de 30 de zile de la 
data stabilită de Senatul Universităţii ca fiind data de 
înmatriculare a doctoranzilor admişi într-o sesiune de 
admitere. 

36. Durata programului de pregătire a doctoranzilor este de 
cel mult 2 ani în sistemul cu frecvenţă şi de cel mult 4 ani în 
sistemul fără frecvenţă. Structura programului de pregătire a 
doctoranzilor conţine activităţi de pregătire teoretică şi 
aplicativă specifică domeniului de doctorat. Pentru activităţile, 
ce nu se vor desfăşura în limba română, se indică limba în 
care vor avea loc. 

37. Programul de pregătire al doctoranzilor, care au absolvit 
studii aprofundate sau studii de masterat, cuprinde trei 
examene şi trei referate de cercetare ştiinţifică. Doctoranzii 
înscrişi în baza art. 26 alin. b) vor avea un program de 
pregătire cuprinzând de asemenea trei examene şi trei 
referate de cercetare ştiinţifică. Programul celorlalţi doctoranzi 
cuprinde patru examene şi patru referate.  

38. Pentru doctoranzii cu frecvenţă,  programul de pregătire 
cuprinde, pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 37, 
frecventarea în primii doi ani ai programului de pregătire, a 
cursurilor şcolilor doctorale. Programul de pregătire va 
cuprinde în acest sens: 

a) minimum patru discipline doctorale de specialitate din 
oferta facultăţilor, durata fiecărei discipline fiind de un 
semestru;  

b) cursul doctoral Metode generale de cercetare şi metodica 
elaborării de lucrări ştiinţifice, organizat la nivel 
interfacultăţi, sub autoritatea prorectorului responsabil cu 
studiile postuniversitare. 

Pentru doctoranzii la forma fără frecvenţă frecventarea 
cursurilor doctorale este facultativă.  
Cursurile doctorale se finalizează cu un examen al cărui 
rezultat se exprimă într-unul din următoarele calificative: 
foarte bine, bine, satisfăcător şi nesatisfăcător. În cazul 
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ultimelor două calificative doctorandul este obligat să repete 
examenul. 

39. Modificarea titlurilor examenelor şi ale referatelor de 
doctorat, precum şi schimbarea cursurilor doctorale de 
specialitate din programul de pregătire al doctorandului se 
poate face la cererea doctorandului, cu avizul conducătorului 
de doctorat şi al Consiliului profesoral al facultăţii în cadrul 
căreia acesta activează. Ea se aprobă de Rectoratul 
Universităţii. Schimbarea unui titlu se poate face o singură 
dată şi trebuie să fie conformă cu domeniul în care a fost 
înmatriculat doctorandul. 

40. Pentru doctoranzii care au absolvit studii aprofundate sau 
studii de masterat, se pot echivala, din cadrul programului de 
pregătire, un examen şi un referat, cu un examen susţinut în 
cadrul studiilor aprofundate sau de masterat, respectiv cu 
lucrarea de disertaţie. Această echivalare este posibilă numai 
dacă conţinutul examenului susţinut la studiile aprofundate 
sau de masterat şi cel al disertaţiei este similar cu conţinutul 
examenului şi al referatului de doctorat propus spre 
recunoaştere. Echivalarea se aprobă de către Rectoratul 
Universităţii, la cerere, cu avizul conducătorului de doctorat şi 
al Consiliului profesoral al facultăţii în cadrul căreia activează 
conducătorul de doctorat.  

41. Pot fi, de asemenea, echivalate examenele promovate în 
urma frecventării unor studii postuniversitare similare cu 
studiile aprofundate sau de masterat, organizate în cadrul 
unor universităţi acreditate din ţară sau străinătate. Actele de 
studii obţinute în străinătate care se depun în vederea 
echivalării unui examen sau referat trebuie sa fie echivalate la 
Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, 
din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti.  

42. Examenele din programul de pregătire, care nu sunt 
aferente unor cursuri doctorale, se susţin în faţa unor comisii 
de examinare propuse de conducătorul de doctorat, avizate de 
decanul facultăţii şi aprobate de către Rectorat. Aceste comisii 
sunt formate din conducătorul de doctorat şi cel puţin alţi 2 
specialişti cu titlul de doctor şi cu funcţie de cel puţin 
conferenţiar sau cercetător ştiinţific gradul II. Rezultatele 
examenelor se exprimă prin unul dintre următoarele 
calificative: foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător. 
În cazul obţinerii ultimelor două calificative doctorandul este 
obligat să repete examenul. Dacă, nici după repetarea 
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examenului, doctorandul nu obţine unul din calificativele bine 
sau foarte bine, el este exmatriculat prin ordin al Rectoratului 
Universităţii.  

43. Referatele de cercetare ştiinţifică din programul de 
pregătire se susţin în faţa colectivelor de specialişti aferente 
specializării respective şi a unor comisii de evaluare propuse 
de conducătorul de doctorat, avizate de decanul facultăţii. În 
accepţiunea prezentului regulament, se consideră colective de 
specialişti acele colective care sunt formate din cel puţin 5 
membri cu titlul de doctor. Ele pot să coincidă sau nu cu 
colectivele de catedră. Comisiile de evaluare a referatelor sunt 
formate din conducătorul ştiinţific şi cel puţin alţi 2 specialişti 
cu titlul de doctor şi funcţia de cel puţin conferenţiar sau 
cercetător ştiinţific gradul II. 
Susţinerea referatelor este publică, constituindu-se în 
evenimente ştiinţifice ale colectivelor de catedră sau de 
cercetare şi se anunţă de către conducătorul de doctorat, prin 
afişare la catedră sau facultate, cu cel puţin trei zile înainte de 
data planificată pentru prezentare. Comisia de evaluare acordă 
aceleaşi tipuri de calificative ca în cazul examenelor, 
consecinţele acordării calificativelor satisfăcător şi 
nesatisfăcător fiind similare. Pe lângă concluziile comisiei de 
evaluare, în procesul verbal se vor menţiona nominal şi ceilalţi 
participanţi la susţinere care au titlul de doctor.  

44. În cazul doctoratului în cotutelă examenele şi referatele 
pot fi susţinute atât la Universitatea "Babeş-Bolyai", cât şi la 
instituţia parteneră, în conformitate cu acordul încheiat între 
cele două instituţii. Pentru acele examene şi referate care au 
fost susţinute la instituţia parteneră doctorandul trebuie să 
prezinte Serviciului Masterate şi Doctorate acte doveditoare 
eliberate de instituţia respectivă. 

45. Doctorandul poate solicita Rectoratului Universităţii 
schimbarea conducătorului de doctorat în cadrul aceluiaşi 
domeniu de doctorat. În cazul în care noul conducător 
activează în cadrul Universităţii, Rectoratul Universităţii poate 
aproba această schimbare cu acordul scris al noului 
conducător de doctorat. Dacă noul conducător de doctorat 
activează în altă instituţie, atunci sunt necesare aprobările 
ambelor instituţii, precum şi acceptul scris al noului conducător 
de doctorat. 

46. În cazul doctoranzilor, care au dat concurs de admitere la 
doctorat la o altă instituţie şi devin doctoranzi ai Universităţii 
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în urma schimbării conducătorului de doctorat, cheltuielile 
legate de susţinerea publică a tezei de doctorat vor fi 
suportate de Universitate numai dacă susţinerea are loc după 
cel puţin un an de la aprobarea trecerii la conducătorul de 
doctorat din Universitate. 

 
Pierderea calităţii de doctorand, prelungirea studiilor 
doctorale 
 

47. Calitatea de doctorand se poate pierde în cazul obţinerii 
de două ori a calificativului satisfăcător sau nesatisfăcător, la 
un acelaşi examen sau referat. 

48. Calitatea de doctorand se poate pierde prin decizie a 
Colegiului Senatului, la cererea conducătorului ştiinţific şi cu 
avizul Consiliului profesoral al facultăţii în cadrul căreia 
activează conducătorul de doctorat, dacă doctorandul nu 
îndeplineşte cerinţele prevăzute în planul de pregătire.  

49. Doctorandul care după încheierea duratei maxime a 
doctoratului, stabilite de prezentul regulament în art. 20 (fără 
a se socoti perioadele de întrerupere), nu şi-a susţinut teza de 
doctorat, poate să-şi continue doctoratul plătind o taxă anuală. 
Taxa anuală este stabilită de către Senatul Universităţii şi se 
plăteşte în avans pentru tranşe de 6 luni la Casieria 
Universităţii. După fiecare plată doctorandul prezintă chitanţa 
primită la Serviciul Masterate şi Doctorate, unde se 
înregistrează în dosarul doctorandului numărul chitanţei şi 
suma achitată. Se aprobă susţinerea publică a tezei de 
doctorat numai dacă doctorandul a efectuat aceste plăţi pentru 
toate tranşele de 6 luni de care a beneficiat după expirarea 
duratei maxime a doctoratului, inclusiv pentru tranşa în care 
cade data depunerii tezei. 

50. Din sumele, încasate conform articolului precedent, se 
reţin 30% pentru Universitate, iar restul de 70% constituie 
fonduri extrabugetare ale acelei catedre sau unităţi de 
cercetare din Universitatea „Babeş-Bolyai” din care face parte 
conducătorul de doctorat sau la care acesta este profesor 
asociat. Destinaţia acestor fonduri extrabugetare este stabilită, 
în concordanţă cu reglementările în vigoare, de către 
conducătorul de doctorat care le-a obţinut. 
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Elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat 
 

51. Tema tezei de doctorat se stabileşte de către 
conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul şi se 
aprobă de către Consiliul profesoral al facultăţii în cadrul căreia 
activează conducătorul de doctorat. Ea poate fi schimbată o 
singură dată, la cererea doctorandului, cu avizul 
conducătorului de doctorat şi al Consiliului profesoral al 
facultăţii în care activează acesta, cu aprobarea Rectoratului 
Universităţii. 

52. Aprobarea de către Rectorat a susţinerii publice a tezei 
este condiţionată de: 
a) depunerea la Serviciul Masterate şi Doctorate 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 procesului verbal de la 
prezentarea tezei în colectivul de catedră unde activează 
conducătorul de doctorat sau într-un colectiv de specialişti 
din care face parte conducătorul de doctorat; 

b) publicarea rezumatului tezei într-o limbă de circulaţie 
internaţională (sau în limba română dacă teza a fost 
redactată în altă limbă) şi depunerea unui exemplar la 
Serviciul Masterate şi Doctorate; 

c) anexarea unei liste, avizată de conducătorul ştiinţific, cu cel 
puţin 20 de specialişti din ţară sau străinătate, cărora le-a 
fost distribuit rezumatul, inclusiv prin e-mail ; 

d) anexarea listei cu cel puţin două lucrări ştiinţifice, publicate 
în reviste de specialitate, la care doctorandul este cel puţin 
coautor, listă avizată de către conducătorul ştiinţific. 

53. Teza de doctorat este evaluată de către o comisie de 
specialişti propusă de către conducătorul de doctorat, avizată 
de decanul facultăţii şi aprobată de Rectoratul Universităţii. 
Comisia pentru evaluarea lucrării şi acordarea calificativului în 
urma susţinerii ei publice este alcătuită din: 
a) preşedintele comisiei, ca reprezentant al Rectorului, de 

regulă conducător de doctorat în domeniul respectiv; 
b) conducătorul de doctorat; 
c) trei referenţi oficiali, specialişti având cel puţin funcţia de 

conferenţiar sau cercetător ştiinţific gradul I, selectaţi 
astfel:  

 un specialist, cadru didactic sau cercetător, de la 
Universitatea "Babeş-Bolyai" ; 
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 cel puţin un specialist, cadru didactic sau cercetător, 
de la universităţile din consorţiul "Universitaria", de 
la institute naţionale de cercetare sau filiale ale 
acestora, de la alte instituţii de învăţământ superior, 
nominalizate pentru fiecare specialitate de către 
Comisia Senatului pentru problemele doctoratului; 

 un specialist, cadru didactic sau cercetător, de la 
alte universităţi sau institute de cercetare. 

54. Se recomandă includerea în comisiile de evaluare şi a 
unor specialişti străini, de la universităţile sau instituţiile 
partenere. În cazul doctoratului în cotutelă, comisia pentru 
susţinerea publică a tezei de doctorat va cuprinde 
reprezentanţi ai ambelor instituţii. Preşedintele comisiei este în 
acest caz un reprezentant al instituţiei unde are loc susţinerea 
publică a tezei de doctorat. 

55. Teza urmează a fi refăcută în cadrul unui termen stabilit 
de preşedintele comisiei, dacă cel puţin un referent oficial 
apreciază în mod justificat că aceasta nu îndeplineşte condiţiile 
de exigenţă necesare pentru a fi acceptată ca teză de 
doctorat.  

56. Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică în faţa 
comisiei aprobate. Data şi locul susţinerii tezei de doctorat se 
afişează la Decanatul facultăţii cu cel puţin 15 zile înainte de 
data stabilită pentru susţinere de preşedintele comisiei de 
doctorat. 

57. Dezbaterea publică a tezei de doctorat poate avea loc în 
prezenţa a cel puţin 4 din cei 5 membri ai comisiei, prezenţa 
conducătorului ştiinţific şi a preşedintelui comisiei fiind 
obligatorie. Acel referent din comisie care lipseşte de la 
susţinerea publică a tezei de doctorat trebuie să trimită 
Serviciului Masterate şi Doctorate, înainte de şedinţa de 
susţinere a tezei, votul său referitor la conferirea titlului de 
doctor, precizând totodată calificativul şi distincţia propuse. 

58. Şedinţa de susţinere a tezei de doctorat se desfăşoară 
astfel: 
a) prezentarea tezei de către doctorand ; 
b) prezentarea referatelor de către conducătorul ştiinţific şi de 

către referenţii oficiali ; 
c) prezentarea de către preşedintele comisiei a întrebărilor şi 

observaţiilor formulate în scris de specialiştii care au 
consultat teza sau rezumatul tezei; 
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d) întrebări formulate de membrii comisiei sau de specialiştii 
prezenţi în sală; 

e) răspunsuri ale doctorandului la întrebările şi sugestiile 
formulate. 

59. În urma dezbaterii publice comisia se retrage şi 
deliberează asupra calificativului care urmează a fi acordat 
tezei de doctorat, respectiv foarte bine, bine sau satisfăcător. 
În cazul calificativului satisfăcător se vor preciza elementele 
care urmează a fi refăcute sau completate, teza urmând a fi 
resusţinută public în cadrul unui termen stabilit de comisie. 
Pentru tezele care primesc calificativul foarte bine se poate 
acorda una dintre distincţiile: SUMMA CUM LAUDE, MAGNA 
CUM LAUDE sau CUM LAUDE conform unor criterii stabilite 
pentru fiecare domeniu. În cazul acordării uneia din distincţiile 
de mai sus, membrii comisiei care au avut opinii diferite faţă 
de cea rezultată prin vot, pot solicita menţionarea acestora în 
procesul verbal. 

60. Calificativul, acordat de comisia numită pentru susţinerea 
tezei de doctorat, se comunică auditoriului. 

61. Conferirea titlului ştiinţific de doctor se face prin ordin al 
Ministrului Educaţiei şi Cercetării, la propunerea 
C.N.A.T.D.C.U. 

 
Dispoziţie finală 
 

62. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui 
de către Senatul Universităţii. Toate reglementările anterioare 
referitoare la studiile doctorale în Universitate se abrogă. Acest 
regulament constituie anexă la Carta Universităţii „Babeş-
Bolyai”.  

 
 
   Senatul Universităţii „Babeş-Bolyai”  
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