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Prezentul regulament redă un text adaptat după Codul Studiilor Universitare de Doctorat (2011) şi după
Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat (2011).
Prezentul regulament a fost aprobat in sedinta CSUD din 28.01.2013. Prevederile sale se aplică tuturor doctoranzilor
care sunt sub incidenţa Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a Codului Studiilor Universitare de Doctorat HG nr.
681/2011.

Capitolul 1. Şcoala Doctorală Psihodiagnostic şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific
1. Prezentare generală
Şcoala Doctorală Psihodiagnostic şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific din cadrul
Universităţii Babeş-Bolyai a dezvoltat un program de studii universitare de doctorat care,
derulându-se în paradigma „clinical science” şi “scientist-practitioner”, promovează intervenţiile
psihologice de tip „personalized evidence-based”, asigurând un set de competenţe atât pentru
activitatea profesională (Cf. normelor Colegiului Psihologilor din România) şi inserţia rapidă pe
piaţa muncii a absolvenţilor cât şi pentru activităţi didactice şi de cercetare performante.
Focalizarea asupra psihodiagnosticului şi a intervenţiilor psihologice validate ştiinţific
permite absolvenţilor inserţia profesională în domenii diverse de activitate (ex. clinic,
educaţional, organizaţional, apărare etc.), domenii care presupun cunoştinţe şi abilităţi avansate
de psihologie şi o racordare performantă la practica, educaţia şi cercetarea internaţională din
domeniu.
Şcoala Doctorală Psihodiagnostic şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific din cadrul
Universităţii Babeş-Bolyai se compune din:
(1) Conducătorii de doctorat titulari;
(2) Cadre didactice şi/sau de cercetare implicate în programele Şcolii Doctorale, cuprinse
în Statul de Funcţii al acesteia şi/sau în Consiliul Şcolii Doctorale;
(2) Studenţi-doctoranzi din cadrul Şcolii Doctorale.
Şcoala Doctorală este condusă de Consiliul Şcolii Doctorale. Consiliul este condus de
directorul Şcolii Doctorale, membru de drept al Consiliul Şcolii Doctorale, care este numit de
Institutul de Studii Doctorale al UBB, la propunerea Şcolii Doctorale, prin votul majoritar al
tuturor conducătorilor de doctorat din Şcoală.
Consiliul Şcolii Doctorale este constituit din:
(1) Conducători de doctorat din Şcoala (maximum 50% din membrii Consiliului);
(2) Studenţi-doctoranzi din Şcoală (maximum 25%);
(3) Alte cadre didactice şi/sau de cercetare de prestigiu, din ţară sau străinătate, care au
rolul de membru extern al Consiliului Şcolii Doctorale (maxim 25%).
Componenţa Consiliul Şcolii Doctorale este propusă de directorul Şcolii Doctorale,
respectând constrângerile procentuale şi de competenţe descrise mai sus, şi este aprobată de
Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul Institutului de Studii Doctorale al UBB.
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1.1. Dispoziţii generale privind parcursul studiilor universitare de doctorat în cadrul Şcolii
Doctorale Psihodiagnostic şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific
(1) Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare
oferite de această Şcoală Doctorală în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) şi sunt organizate
de Institutul de Studii Doctorale al UBB.
(2) Studiile universitare de doctorat ale unui doctorand se planifică pentru o perioadă de 3 ani
universitari şi cuprind următoarele două componente:
a) programul de pregătire universitară avansată al doctorandului;
b) programul instituţional de cercetare al doctorandului.
(3) Studiile universitare de doctorat se finalizează cu susţinerea publică a unei lucrări originale,
numită teză de doctorat, care este rezultatul activităţii de cercetare derulată de doctorand pe
parcursul studiilor universitare de doctorat.
(4) Programul de pregătire universitară avansată asigură pregătirea doctorandului prin activităţi
didactico-ştiinţifice şi se realizează în primul an al doctoratului. El are o durată de 12 săptămâni
şi nu poate fi prelungit.
(5) Se consideră că un student-doctorand şi-a finalizat studiile de doctorat dacă a susţinut public
teza de doctorat şi în urma susţinerii publice s-a acordat acesteia cel puţin calificativul
Satisfăcător.
(6) Programul instituţional de cercetare al doctorandului este organizat în domeniul de cercetare
al psihodiagnosticului şi al intervenţiilor psihologice validate ştiinţific şi se realizează după
încheierea cu succes a programului de pregătire universitară avansată. El se planifică pentru o
perioadă de doi ani universitari (4 semestre).
(7) Doctoratul se poate întrerupe în următoarele situaţii: din motive medicale, în vederea
concediului pentru creşterea copilului, sau pentru alte motive temeinice.
(8) Durata totală de desfăşurare a studiilor universitare de doctorat ale unui doctorand, socotită
de la data înmatriculării acestuia până la cea a susţinerii publice a tezei de doctorat şi incluzând
atât perioadele de prelungire, cât şi cele de întrerupere, acordate în conformitate cu prezentul
Regulament, nu poate depăşi 6 ani universitari.
(9) Orice întrerupere a doctoratului trebuie să cuprindă un număr întreg de semestre universitare.
Durata totală a întreruperilor nu poate depăşi 3 ani.
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(10) Întreruperile se aprobă de către Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, la cererea
doctorandului, cu avizul conducătorului de doctorat şi cel al Consiliului Şcolii Doctorale.
(11) Doctoratul se desfăşoară pe baza unui contract de studii universitare de doctorat încheiat,
prin Institutul de Studii Doctorale, între doctorand, conducătorul de doctorat, directorul de
Şcoală Doctorală şi Universitatea Babeş-Bolyai, în care se stabilesc drepturile şi obligaţiile ce
revin doctoranzilor, conducătorilor de doctorat, precum şi Universităţii Babeş-Bolyai, prin
intermediul şcolilor doctorale, astfel încât să fie realizate cerinţele de asigurare a calităţii.
(12) Contractul de studii doctorale este semnat de doctorand, conducătorul de doctorat, directorul
Şcolii Doctorale, directorul Institutului de Studii Doctorale, consilierul juridic al Universităţii şi
Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai.
(13) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie după definitivarea planului
individual al studiilor universitare de doctorat.
(14) Modelul de contract se elaborează de Institutul de Studii Doctorale în concordanţă cu
prevederile Codului şi ale prezentului Regulament.
(15) Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de
stat, în regim cu taxă, sau din alte resurse legal constituite.
(17) Programele de studii universitare de doctorat se organizează numai la forma de învăţământ
cu frecvenţă.
Capitolul 2. Procedura de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat
2.1. Modalitatea de admitere şi selecţie a candidaţilor
(1) Admiterea la studiile universitare de doctorat se face prin concurs organizat anual, în luna
Septembrie. Examenul constă din susţinerea unei probe scrise pe baza unei bibliografii afişate cu
cel puţin 2 luni înainte pe site-ul Şcolii Doctorale (www.clinicalpsychology.ro) şi din prezentarea
unui proiect de cercetare în faţa comisiei de admitere.
(2) Comisia de admitere la doctorat este numită şi organizată de Directorul Şcolii Doctorale, prin
consultarea şi cu avizul pozitiv al Consiliului Şcolii Doctorale.
(3) Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de Codul Studiilor Universitare de
Doctorat şi de Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai de organizare şi desfăşurare a studiilor
universitare de doctorat.
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(4) Informaţiile despre procedura de desfăşurare a admiterii la doctorat sunt făcute publice pe
adresa

Şcolii

Doctorale,

www.clinicalpsychology.ro

şi

pe

adresa

http://doctorat.ubbcluj.ro/admitere/date.php.
(5) Institutul de Studii Doctorale precizează actele necesare înscrierii la concursul de admitere la
doctorat (http://doctorat.ubbcluj.ro/admitere/date.php).
2.2. Structura studiilor universitare de doctorat
(1) Studiile universitare de doctorat se realizează în cadrul Şcolii Doctorale Psihodiagnostic şi
Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific şi urmăresc formarea doctoranzilor în vederea
dobândirii de competenţe de cercetare ştiinţifică şi abilităţi de utilizare a cunoaşterii ştiinţifice
(manageri de cunoaştere care produc schimbări şi/sau se adaptează schimbărilor din mediul
socio-economic).
(2) Structura programelor de studii universitare de doctorat se aprobă de către Institutul de
Studii Doctorale la propunerea Directorului Şcolii Doctorale, prin consultarea şi cu avizul pozitiv
al Consiliului Şcolii Doctorale, cu avizul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat.
(3) Pe baza rezultatelor evaluărilor interne anuale, Consiliul Şcolii Doctorale poate revizui
structura programelor de studii universitare de doctorat.
2.3. Programul de studii universitare
(1) Programul de studii universitare de doctorat are două componente:
a) programul de pregătire universitară avansată, desfăşurat prin pregătirea în formaţiuni
instituţionalizate de studiu. În prezent, programul de pregătire avansată cuprinde
următoarele discipline: (1) Psihodiagnostic şi psihoterapii validate ştiinţific, (2)
Activarea potenţialului intelectual şi (3) Metode generale de cercetare şi metodica
elaborării de lucrări ştiinţifice (Paradigme de cercetare şi standardele de publicare
APA), fiecare având câte 10 credite.
b) programul de cercetare ştiinţifică, desfăşurat sub îndrumarea conducătorului de
doctorat (şi a unei echipe de îndrumare), în cadrul unor echipe/colective de cercetare.
(2) Creditele obţinute într-un program de pregătire avansată dintr-un alt program de studii
universitare de doctorat din acelaşi domeniu, din ţară sau din străinătate, pot fi recunoscute ca
echivalente cu cele din programul de pregătire avansată. Echivalarea este decisă de Consiliul
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Şcolii Doctorale, având în vedere structura de competenţe prevăzută în descrierea calificării de
doctor şi în programul de studii universitare de doctorat, precum şi interesele profesionale ale
doctorandului.
(3) Studiile efectuate de un student-doctorand în cadrul unui program de studii universitare de
master de cercetare pot fi echivalate de Consiliul Şcolii Doctorale, la propunerea conducătorului
de doctorat, cu programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate al respectivului
student-doctorand, ţinându-se seama, pe de o parte, de domeniul acelui program de studii
universitare de master de cercetare si de curriculumul parcurs în cadrul programului, iar, pe de
altă parte, de subiectul tezei de doctorat si de cunoştinţele necesare elaborării acesteia.
(4) În programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate fi prevăzută participarea
studentului-doctorand si la discipline din cadrul unui program de studii universitare de master de
cercetare, organizat de Şcoala Doctorală, cu condiţia ca acele discipline să nu fi fost deja
parcurse de el, fără ca studentul-doctorand să fie obligat să susţină examenele aferente acestor
discipline.
2.4. Competenţe
(1) În deplină concordanţă cu principiile care stau la baza Cadrului European al Calificărilor şi
Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior din România, programul de studii
universitare de doctorat al Şcolii Doctorale Psihodiagnostic şi Intervenţii Psihologice Validate
Ştiinţific urmăreşte formarea şi dezvoltarea a două tipuri de competenţe, axate pe învăţarea prin
cercetare:
a) competenţe profesionale;
b) competenţe transversale.
(2) Competenţele profesionale se referă la: cunoaştere avansată şi metodologia cercetării
ştiinţifice din domeniu; metode şi tehnici de cercetare; managementul proiectelor de cercetare în
domeniu; abordări şi strategii în rezolvarea de probleme noi în cercetare; documentare, autorat
ştiinţific şi publicare; conştientizarea principiilor eticii cercetării şi a deontologiei profesionale
şi universitare din domeniu.
(3) Competenţele transversale includ: competenţe de comunicare scrisă şi orală în limba
maternă şi în limbi de circulaţie internaţională; utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării
– TIC; competenţe de inter-relaţionare şi lucru în echipă; managementul resurselor umane şi
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financiare; abilităţi de leadership; negociere şi managementul conflictului, managementul
timpului şi al carierei, inclusiv tehnici de căutare a unui loc de muncă; utilizarea şi valorificarea
patrimonială a drepturilor de proprietate intelectuală.
2.5. Evaluarea internă a programului studiilor universitare de doctorat
(1) Procedurile de evaluare internă a calităţii programului de studii universitare de doctorat
oferit de Şcoala Doctorală Psihodiagnostic şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific se
bazează pe mai multe surse de informaţii, inclusiv:
a) evaluarea anuală din partea doctoranzilor, obţinută prin chestionare anonime, supuse
confidenţialităţii informaţiilor oferite şi prelucrate statistic, chestionarele fiind elaborate
cu avizul Directorului Şcolii Doctorale;
b) evaluarea colegială confidenţială a activităţii de cercetare a conducătorilor de
doctorat. Evaluarea colegială confidenţială va fi realizată pe baza informaţiilor oferite
atât de recenzenţi interni, din cadrul Institutului de Studii Doctorale, cât şi recenzenţi
externi, din alte instituţii cu activităţi de cercetare, conform unei metodologii propuse
de Directorul Şcolii Doctorale;
c) rapoarte de auto-evaluare ale conducătorilor de doctorat, analizate de Directorul
Şcolii Doctorale.
(2) Procedurile de evaluare internă a calităţii programelor de studii universitare de doctorat
urmăresc:
a) misiunea şi obiectivele programului de studii universitare de doctorat;
b) conţinutul şi curriculumul programului de studii universitare de doctorat;
c) dezvoltarea şi publicarea rezultatelor programului de studii avansate şi de cercetare
inclusiv: 1) publicarea în format electronic pe Internet a rezumatelor în limba română şi
într-o limbă de circulaţie internaţională (www.doctorat.ubbcluj.ro), 2) publicarea pe
Internet a unei prezentări a rezultatelor activităţii de cercetare a doctoranzilor
(www.clinicalpsychology.ro) (lista de publicaţii, conferinţe etc.);
d) accesul public la tezele de doctorat susţinute public (Biblioteca Centrală Universitară
Lucian Blaga);
e) cerinţe specifice ale diferitelor modalităţi de predare şi forme de desfăşurare;
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f) existenţa mijloacelor de documentare, învăţare şi cercetare, precum şi a logisticii de
care beneficiază doctoranzii;
g) personalul implicat în derularea programelor de studii;
h) modalităţile de evaluare a cunoştinţelor şi de testare a abilităţilor doctoranzilor,
precum şi urmărirea progresului pe parcursul pregătirii;
i) gradul de implicare al studenţilor doctoranzi în asigurarea calităţii programelor de
studii;
j) existenţa unui Cod etic al Institutului de Studii Universitare cu prevederi clare privind
definiţia şi sancţionarea diferitelor tipuri de fraude academice şi profesionale, inclusiv a
plagiatului.
2.6. Evaluarea doctoranzilor
(1) Evaluarea activităţii doctoranzilor este orientată predominant către rezultatele activităţii de
cercetare. Sunt avute în vedere rezultate precum publicaţii (ISI/BDI, cărţi şi capitole de carte
publicate la edituri internaţionale), participarea la conferinţe, precum şi calitatea acestora estimată
prin integrarea publicaţiilor în fluxul internaţional, citări, premii etc.
(2) Activitatea de cercetare a doctoranzilor este evaluată periodic, prin susţinerea obligatorie a
proiectului de cercetare ştiinţifică (susţinut în faţa comisiei de îndrumare la sfârşitul primul an de
studii doctorale) şi a rapoartelor de cercetare (cel puţin unul pe an), susţinute în faţă comisiei de
îndrumare, începând cu anul II de studii doctorale. Doctoranzii au la dispoziţie un semestru (cel
de-al doilea semestru al primului an de studii doctorale) pentru a-şi pregăti proiectul de cercetare
ştiinţifică. Ca un standard de calitate în evaluarea conducătorului de doctorat şi a Şcolii
Doctorale, este indicat ca evaluările efectuate de comisiile de îndrumare să fie publice, în cadrul
unor grupuri de specialişti.
(3) Respectarea eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare reprezintă un criteriu explicit de
evaluare continuă şi finală a activităţii doctorandului.
(4) Evaluarea activităţii doctoranzilor urmăreşte explicit toate competenţele pe care doctorandul
trebuie să le dezvolte în cadrul programului de studii universitare de doctorat, conform Calificării
de nivel 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor
(CNC).
(5) Evaluarea continuă a activităţii doctorandului se efectuează de către conducătorul de doctorat
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şi în cadrul unor comisii de evaluatori propuse de conducătorul de doctorat şi aprobate de
Directorul Şcolii Doctorale.
(6) Procedurile şi criteriile de evaluare trebuie să permită:
a)

măsurarea corectă a performanţelor doctoranzilor şi să reflecte diferenţele de

performanţă între aceştia (în termeni de publicaţii, premii, etc.);
b) analiza progresului doctoranzilor în dobândirea cunoaşterii şi a deprinderilor asociate
cu calificarea profesională vizată;
c) verificarea administrativă şi academică pentru a asigura corectitudinea procedurilor;
d) transparenţa şi informarea cu privire la criteriile de notare a doctoranzilor;
e) informarea doctoranzilor despre strategia evaluării, metodele, criteriile evaluării şi
performanţele aşteptate.
2.7. Evaluarea conducătorilor de doctorat
(1) Evaluarea internă a conducătorilor de doctorat va ţine cont în special de calitatea rezultatelor
obţinute de aceştia în cercetare şi în îndrumarea doctoranzilor.
(2) Indicatorii privind activitatea personală ştiinţifică a conducătorului de doctorat includ, printre
altele:
a) Rezultatele cercetării ştiinţifice proprii: publicaţii internaţionale, granturi majore şi alte
modalităţi de valorificare a activităţii proprii de cercetare;
b) Participarea la comunitatea ştiinţifică, prin organizarea şi participarea la evenimente
ştiinţifice, activitate redacţională, activitate în cadrul forurilor şi asociaţiilor profesionale,
etc;
(3) Indicatorii privind activitatea de îndrumare a doctoranzilor vor fi orientaţi către evaluarea
rezultatelor obţinute de doctoranzi, precum:
a) Rezultatele cercetării ştiinţifice a doctoranzilor îndrumaţi: publicaţii, premii, etc.
b) Participarea doctoranzilor la comunitatea ştiinţifică, prin organizarea şi participarea la
evenimente ştiinţifice, activitate redacţională, activitate în cadrul asociaţiilor profesionale,
servicii către comunitate, etc.
(4) Evaluarea internă a conducătorilor de doctorat acordă ponderi egale performanţelor de cercetare
ale conducătorului şi performanţelor de îndrumare ale acestuia, măsurate prin rezultatele
doctoranzilor îndrumaţi.
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Capitolul 3. Conţinutul şi finalizarea programelor de studii universitare de doctorat
3.1. Conţinutul programelor de studii universitare de doctorat
Programul de studii universitare de doctorat asigură formarea de competenţe profesionale (de
conţinut, cognitive şi de cercetare) în domeniul psihodiagnosticului şi intervenţiilor psihologice
validate ştiinţific, precum şi a unor competenţe transversale.
(1) În sensul prezentului Regulament sunt calificate drept competenţe profesionale următoarele
competenţe specifice domeniului:
a) cunoştinţe avansate în domeniul evaluării psihologice şi al psihodiagnosticului validat
ştiinţific, al psihologiei clinice, consilierii psihologice şi psihoterapiei;
b) capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare în
psihologie;
c) cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată;
d) cunoştinţe privind managementul proiectelor de cercetare (manageri de cunoaştere);
e) cunoaşterea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare;
f) abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice;
g) abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională necesare
documentării şi elaborării de lucrări ştiinţifice;
h) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice în
domeniul psihologiei.
(2) În sensul prezentului Regulament, sunt considerate drept competenţe transversale următoarele:
a) competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul culturii şi ştiinţei;
b) competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională;
c) utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării (TIC);
d) abilităţi de inter-relaţionare şi lucru în echipă;
e) cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare;
f) calităţi de conducere;
g) cunoştinţe privind managementul carierei, precum şi însuşirea de tehnici privind căutarea
unui loc de muncă şi de creare de locuri de munca pentru alţii;
h) cunoştinţe privind managementul riscului, crizei şi al eşecului;
i) cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;
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j) capacitaţi de antreprenoriat economic, tehnologic şi social.
3.2. Programul de pregătire universitară avansată
(1) Programul de pregătire universitară avansată este alcătuit din activităţi desfăşurate în
formaţiuni instituţionalizate de studiu, prin cursuri, seminarii, şi din activităţi de pregătire
individuală.
(2) În prezent, programul de pregătire avansată cuprinde următoarele discipline: (1)
Psihodiagnostic şi psihoterapii validate ştiinţific, (2) Activarea potenţialului intelectual şi (3)
Metode generale de cercetare şi metodica elaborării de lucrări ştiinţifice (Paradigme de
cercetare şi standardele de publicare APA).
(3) Ponderea fiecărei categorii de activităţi desfăşurată de doctoranzi în cadrul programului de
pregătire avansată, precum şi corelarea acestora, se stabileşte de către Directorul Şcolii Doctorale
prin consultarea şi cu avizul pozitiv al Consiliului Şcolii Doctorale, cu accent pe învăţarea prin
cercetare.
(4) Programul de pregătire universitară avansată este definit printr-un curriculum stabilit de
Directorul Şcolii Doctorale prin consultarea şi cu avizul pozitiv al Consiliului Şcolii Doctorale,
focalizat pe dobândirea competenţelor.
(5) Activităţile didactice din cadrul Şcolii Doctorale se desfăşoară pe parcursul a 12 săptămâni de
pe parcursul primului semestru al anului universitar, perioada fiind hotărâtă de Directorul Şcolii
Doctorale prin consultare cu Consiliul Şcolii Doctorale.
(6) Limba de predare este limba română sau engleză, dar este esenţială şi obligatorie parcurgerea
de materiale bibliografice în limba engleză.
(7) Fiecare disciplină predată se încheie cu un examen. Acesta constă dintr-un eseu/proiect de
cercetare elaborat pe baza tematicii cursului. Comisia de examinare, numită de dirtectorul Şcolii
Doctorale, va fi formată din titularul cursului si încă un membru având cel puţin funcţia de
conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II. Unul dintre examinatori va fi
conducătorul de doctorat al doctorandului care predă proiectul. Rezultatul examinării se apreciază
cu unul dintre următoarele calificative: Foarte bine, Bine, Satisfăcător, sau Nesatisfăcător. Dacă
calificativul obţinut la o disciplină este Nesatisfăcător, atunci doctorandul va trebuie să refacă
programul academic asociat acestei discipline, conform recomadărilor titularului de disciplină.
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3.3. Programul de cercetare ştiinţifică
(1) Obiectivul principal al programului de cercetare ştiinţifică constă în elaborarea tezei de
doctorat.
(2) Programul de cercetare ştiinţifică poate include demersuri de tip: (a) cercetare
fundamentală/exploratorie/de bază, (b) cercetare translaţională, (c) cercetare aplicată, (d)
cercetare de tip dezvoltare-inovare.
(3) Programul de cercetare ştiinţifică începe după acceptarea de către Şcoala Doctorală a
proiectului de cercetare ştiinţifică în care este prezentată tema şi metodologia pentru realizarea
tezei de doctorat. Programul de cercetare se desfăşoară în cadrul Şcolii Doctorale.
(4) Derularea programelor de cercetare ştiinţifică în cadrul parteneriatelor sau consorţiilor cu
calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) se realizează
conform prevederilor legislative în vigoare ale regulamentelor proprii de organizare şi
desfăşurare ale programului de studii universitare de doctorat adoptate de IOSUD.
(5) Programul de cercetare ştiinţifică poate fi realizat în instituţii de cercetare cu recunoaştere
internă sau internaţională, dacă au calitatea de partenere într-un consorţiu organizat sub formă de
IOSUD.
(6) Şcoala Doctorală asigură doctoranzilor infrastructura de cercetare, prin colaborare cu
Institutul Internaţional de Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată
(Platforma de Roboterapie şi Psihoterapie prin Realitate Virtuală – Platforma Matrix, Platforma
de Imagistică – MRI/EEG – în Ştiinţele Cognitive Clinice - Platforma SkyRA, calculatoare, baze
de date, cărţi de specialitate – prin biblioteca Nemo, etc.) - cu acordul Directorului şi al Consiliul
Ştiinţific al Institutului - şi resursele logistice şi financiare pentru desfăşurarea activităţii de
cercetare în cadrul programului de studii universitare de doctorat.
3.4. Participarea doctoranzilor la proiecte de cercetare cu relevanţă internaţională şi în
echipe de cercetare.
(1) Şcoala Doctorală asigură doctoranzilor condiţiile participării la proiecte de cercetare cu
relevanţă naţională şi internaţională.
(2) În acest scop, Consiliul Şcolii Doctorale stabileşte criterii de evaluare a procesului de
cercetare şi a rezultatelor cercetării, ţinând seama de:
a) relevanţa naţională şi internaţională a temelor de cercetare şi a rezultatelor acestora, în
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funcţie de evoluţia problematicii cercetate reflectată în literatura ştiinţifică din domeniu;
b) accesul real şi efectiv al doctoranzilor la asociaţiile profesionale internaţionale;
c) participarea doctoranzilor la conferinţe naţionale şi internaţionale;
d) publicarea rezultatelor cercetării doctoranzilor în reviste incluse în baze de date
internaţionale (ISI/BDI/cărţi sau capitole de cărţi publicate la edituri internaţionale).
3.5. Participarea doctoranzilor în echipe de cercetare
(1) Şcoala Doctorală asigură un cadru organizatoric adecvat participării doctoranzilor în echipe
de cercetare (www.clinicalpsychology.ro), pentru a facilita realizarea tezei de doctorat.
(2) Prin participarea doctoranzilor în echipe de cercetare se urmăresc, în principal, următoarele:
a) participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică de amploare şi cu relevanţă naţională şi
internaţională;
b) obţinerea de informaţii privind progresele înregistrate în cadrul cercetării ştiinţifice
întreprinse de doctoranzi;
c) dezvoltarea de competenţe transferabile prin lucrul în echipă;
d) dezbateri privind activităţile şi rezultatele cercetării în colective de doctoranzi, cadre
didactice şi cercetători.
(3) Şcoala Doctorală garantează accesul real şi efectiv al doctoranzilor la resursele logistice şi de
cercetare în scopul obţinerii de performanţe la nivel naţional şi internaţional.
(4) Pentru îndeplinirea acestei obligaţii, Şcoala Doctorală colaborează cu Institutul Internaţional
de Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată pentru a sigura doctoranzilor
laboratoare şi echipamente specifice de cercetare (Platforma de Roboterapie şi Psihoterapie prin
Realitate Virtuală – Platforma Matrix, Platforma de Imagistică – MRI/EEG – în Ştiinţele
Cognitive Clinice - Platforma SkyRA) - cu acordul Directorului şi al Consiliul Ştiinţific al
Institutului -, oferă accesul la literatură de specialitate (baze de date, biblioteca Nemo),
participarea la conferinţe ştiinţifice şi forme suplimentare de instruire în domeniu.
(5) Asigurarea resurselor necesare desfăşurării proiectului de cercetare al doctorandului
reprezintă şi o obligaţie specifică a conducătorului de doctorat.
(6) Doctorandul are dreptul de a fi implicat în echipele altor proiecte de cercetare sau servicii
(ex. proiecte de tip IDEI, proiecte strategice), inclusiv în sarcini administrativ-academice, numai
cu acordul conducătorului de doctorat şi al directorului Şcolii Doctorale (pentru sarcini
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administrativ-academice), astfel încât aceste activităţi conexe să nu interfereze cu realizarea
tezei de doctorat.
3.6. Forma şi durata studiilor doctorale
(1) Studiile universitare de doctorat se realizează numai cu frecvenţă (la zi).
(2) Doctoranzii Şcolii Doctorale Psihodiagnostic şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific au
un birou permanent alocat de Consiliul Şcolii Doctorale şi au obligaţia de a lucra 8 ore pe zi în
scopul finalizării tezei şi a altor sarcini administrativ-academice asociate Şcolii Doctorale,
impuse de conducătorul de doctorat sau de directorul Şcolii Doctorale. Pentru a participa la alte
activităţi înafara programului propriu de cercetare ştiinţifică, doctoranzii sunt obligaţi să ceară
permisiunea conducătorului de doctorat, respectiv a directorului Şcolii Doctorale.
(3) Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani.
(4) În situaţii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu
1-2 ani, cu aprobarea Senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita
fondurilor disponibile.
(5) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, conform
reglementărilor în vigoare.
Capitolul 4. Îndrumarea doctoranzilor
4.1. Dispoziţii generale
(1) Conducătorul de doctorat îndrumă activitatea doctorandului începând cu admiterea
acestuia în cadrul programului de studii universitare de doctorat, pe parcursul programului de
pregătire universitară avansată şi a programului de cercetare ştiinţifică, urmărind elaborarea,
respectiv finalizarea proiectului de cercetare. Directorul Şcolii Doctorale, la propunerea
conducătorului de doctorat şi cu avizul favorabil al Consiliului Şcolii Doctorale, numeşte
membrii comisiei de îndrumare pentru fiecare doctorand.
(2) Conducătorii de doctorat vor asigura, împreună cu membrii comisiei de îndrumare,
coordonarea doctoranzilor în acord cu programul de cercetare ştiinţifică.
(3) Numărul maxim de doctoranzi ce pot fi îndrumaţi de un conducător de doctorat indiferent
de stadiul parcursului studiilor doctorale poate să fie de maximum 8, fără a include
doctoranzii îndrumaţi în co-tutelă. Un doctorand este considerat a fi în parcursul studiilor
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doctorale în perioada cuprinsă între data înmatriculării şi data aprobării susţinerii tezei de
doctorat în cadrul colectivului de specialişti sau al Şcolii Doctorale.
(4) Un doctorand se consideră că şi-a finalizat studiile de doctorat după susţinerea publică a
tezei de doctorat, dacă a obţinut calificativul „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau
"Satisfăcător".
(5) Un conducător de doctorat poate solicita, direct sau prin intermediul Şcolii Doctorale,
alocarea unui grant de studii universitare de doctorat, numai în condiţiile în care, la data
depunerii cererilor de finanţare, numărul său de doctoranzi îndrumaţi simultan este mai mic de
8.
(6) Numărul de locuri alocate unui conducător de doctorat este stabilit de către Consiliul
Şcolii Doctorale, la solicitarea conducătorului de doctorat şi la propunerea directorului Şcolii
Doctorale, în funcţie de performanţa ştiinţifică a conducătorului de doctorat, resursele Şcolii
Doctorale şi de relevanţa temelor conducătorului de doctorat pentru Şcoala Doctorală.
(7) La desemnarea şi acceptarea unui nou conducător de doctorat, Şcoala Doctorală va avea în
vedere tematica Şcolii Doctorale şi specializarea conducătorului de doctorat.
(8) Dacă un conducător de doctorat doreşte să devină membru al Şcolii Doctorale, acesta va
depune o aplicaţie în care va anexa/specifica: (a) dovada dreptului de a conduce doctorate; (b)
modul în care expertiza sa profesională/specializarea corespunde tematicii şi profilului Şcolii
Doctorale; (c) performanţa ştiinţifică în domeniu (cu accent pe vizibilitatea internaţională în
specialitatea Şcolii Doctorale) şi (d) declaraţia că va respecta Regulamentul Şcolii Doctorale.
Aplicaţia sa va fi analizată de Consiliul Şcolii Doctorale care va lua decizia motivată de
Acceptare sau Neacceptare a candidatului pentru conducerea de doctorat în Şcoala Doctorală.
În caz de Neacceptare, candidatul poate contesta decizia motivată a Consiliului Şcolii
Doctorale, răspunzând motivelor invocate de acesta pentru Neacceptare. Contestaţia va fi
reanalizată de Consiliul Şcolii Doctorale care va lua o decizie definitivă motivată de
Acceptare sau Neacceptare.
4.2. Teza de doctorat
(1) Finalizarea studiilor universitare de doctorat se realizează prin elaborarea şi susţinerea
publică a unei teze de doctorat.
(2) Teza de doctorat trebuie să fie rezultatul activităţii proprii de cercetare ştiinţifică a

15

doctorandului, sub îndrumarea conducătorului de doctorat, şi să conţină rezultate originale în
domeniul cunoaşterii ştiinţifice.
4.2.1. Conţinutul tezei de doctorat. Criterii de evaluare.
(1)Teza de doctorat cuprinde următoarele secţiuni: (a) cadru teoretic; (b) obiectivele cercetării şi
metodologie generală, (c) studii originale - minimum 4 studii, (d) concluzii şi discuţii generale,
(e) referinţe bibliografice şi, eventual, anexe. Teza trebuie să cuprindă minimum 150 de pagini
A4 redactate la 1,5 rânduri, caractere Times New Roman 12.
(2) În vederea standardizării instituţionale, Şcoala Doctorală implementează o serie de cerinţe
privind redactarea tezei de doctorat, precizând elemente precum: identitatea vizuală a Şcolii
Doctorale şi a Universităţii Babeş-Bolyai şi structura formală a tezei, care respectă formatul
impus prin manualul APA 6¹ (American Psychological Association, 6th edition).
(3) Teza de doctorat va include o declaraţie olografă pe proprie răspundere prin care
doctorandul îşi asumă calitatea de autor a lucrării, respectarea prevederilor eticii ştiinţifice,
academice şi profesionale, şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (Anexa 1).
Doctorandul va specifica explicit că teza nu include idei sau formulări plagiate şi va confirma
autenticitatea datelor empirice invocate în lucrare, acolo unde este cazul.
(4) Criteriile de evaluare a calităţii unei teze de doctorat urmăresc rezultatele de cercetare
prezentate în teză, obţinute în cadrul programului de studii universitare de doctorat. Se iau în
considerare şi rezultatele acceptate pentru publicare.
4.2.2.Evaluarea colegială
(1) Teza de doctorat, după ce primeşte acordul conducătorului de doctorat şi a comisie de
îndrumare pentru susţinere, este supusă mai întâi unei evaluări colegiale specializate publice
în cadrul colectivului de specialişti nominalizat de Directorul Şcolii Doctorale, prin
consultarea conducătorului de doctorat şi cu avizul favorabil al Consiliului Şcolii Doctorale.
Se consideră că doctorandul şi-a îndeplinit obligaţiile de stagiu odată cu obţinerea avizului
favorabil din partea colectivului de specialişti. Între evaluarea colegială şi depunerea oficială a
tezei, doctorandul mai poate modifica textul pentru a respecta sugestiile colectivului de
specialişti. Din momentul obţinerii acestui aviz, teza poate fi depusă oficial. După obţinerea
avizului favorabil al colectivului de specialişti, Directorul Şcolii Doctorale solicită propuneri
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conducătorului de doctorat şi, după consultarea şi cu avizul favorabil al Consiliului Şcolii
Doctorale (unde se pot face propuneri suplimentare), stabileşte componenţa finală a comisiei
de doctorat.
(2) Evaluarea colegială specializată va avea loc după ce doctorandul probează îndeplinirea
criteriilor minimale de finalizare a studiilor universitare de doctorat stabilite de Universitatea
Babeş-Bolyai prin Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor
universitare de doctorat, şi de Şcoala Doctorală, prin Regulamentul Şcolii Doctorale.
(3) Criteriile minimale pentru finalizarea studiilor universitare de doctorat includ cel puţin
publicarea sau acceptarea spre publicare, după înscrierea în programul de studii universitare, a
unui articol într-o revistă indexată ISI (factor de impact > 0.25; doctorandul este autor
principal) sau a unui capitol de carte publicată la o editură internaţională. Articolul/capitolul
trebuie să fie realizat pe baza tezei de doctorat. În absenţa acestor publicaţii sau realizări, teza
nu este acceptată în vederea susţinerii evaluării colegiale. În cazul unor situaţii excepţionale,
bine motivate, Consiliul Şcolii Doctorale, la propunerea conducătorului de doctorat,
analizează şi poate hotărâ prezentarea tezei în faţa comisiei de evaluare colegială chiar în
condiţiile în care criteriile minimale nu sunt complet satisfăcute (ex. doctorandul nu este autor
principal; revista este de tip BDI; publicaţiile sunt doar naţionale).
(4) Evaluarea colegială se va face ţinând cont de domeniul tematic al tezei.
4.3. Prezentarea şi susţinerea tezei de doctorat.
(1) Directorul Şcolii Doctorale, la propunerea conducătorului de doctorat, în consultare şi cu
avizul favorabil al Consiliului Şcolii Doctorale (care poate face propuneri suplimentare),
stabileşte comisiile de doctorat, potrivit legii, ţinând cont de tema specifică a tezei şi de
domeniile în care referenţii şi-au desfăşurat activitatea de cercetare în ultimii cinci ani.
(2) Comisia de doctorat este formată din cel puţin 5 persoane, incluzând: un preşedinte, ca
reprezentant al Universităţii Babeş-Bolyai (Directorul Şcolii Doctorale sau o altă persoană
desemnată de acesta), conducătorul de doctorat şi cel puţin trei referenţi oficiali din ţară sau
din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat dintre care cel
puţin 2 nu sunt membri ai UBB. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel
puţin funcţia didactică de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific principal gradul
II, ori deţin abilitarea de conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate.
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(4) Preşedintele comisiei de doctorat prezidează şedinţa de susţinere a tezei de doctorat şi nu
poate fi conducătorul de doctorat.
(5) Membrii comisiei de doctorat sunt remuneraţi pentru activitatea de evaluare a tezelor de
doctorat, conform unor criterii stabilite de Institutul de Studii Doctorale.
(6) Ca urmare a evaluării tezei de doctorat, membrii comisiei elaborează referatele de
evaluare şi le comunică Institutului de Studii Doctorale şi conducătorului de doctorat.
(7) În cazul unei sau unor evaluări negative, se menţionează detaliat motivele acestei/acestor
evaluări, iar doctorandul reface teza de doctorat conform cerinţelor specificate în evaluare.
Susţinerea publică a tezei de doctorat şi conferirea titlului de doctor vor avea loc numai după
refacerea de către doctorand a tezei şi în urma obţinerii referatelor de evaluare pozitive din
partea tuturor membrilor comisiei de doctorat.
(8) La cererea comisiei, doctorandul poate modifica teza de doctorat ca urmare a observaţiilor
membrilor comisiei sau ale altor participanţi la susţinerea publică, în vederea finalizării
versiunii transmise către arhivare pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului. Doctorandul va informa conducătorul de doctorat cu privire la toate modificările
realizate.
4.3.1. Susţinerea Publică a tezei de doctorat
(1) Institutul de Studii Doctorale organizează susţinerea publică a tezei de doctorat finalizate
şi procedurile de conferire a titlului de doctor, după ce teza a primit referate de evaluare
pozitivă din partea tuturor membrilor comisiei de doctorat.
(2) Susţinerea publică a tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin 4 din cei 5
membri ai comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a
conducătorului de doctorat. Din comisia de doctorat va face parte cel puţin un expert
internaţional din domeniu.
(3) Consiliul Şcolii Doctorale stabileşte modul de desfăşurare a ceremoniei academice de
susţinere publică a tezei de doctorat şi de acordare a titlului de doctor.
(4) Anunţurile privind susţinerea publică a tezelor de doctorat şi rezumatul acestora trebuie să
fie publicate cu cel puţin 15 zile înainte de susţinere pe pagina de web a Şcolii Doctorale,
astfel încât informaţia să fie uşor accesibilă publicului interesat. Rezumatele tezelor de
doctorat

susţinute

public

vor
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dispoziţia

publicului

interesat

pe

site-ul
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(www.ubb.doctorat.ubbcluj.ro) şi după susţinerea publică.
(5) Referatele de evaluare a tezei de doctorat precum şi deciziile membrilor de recomandare
sau respingere a susţinerii publice sunt documente publice, iar acordul tuturor referenţilor este
necesar pentru aprobarea susţinerii publice.
(6) Susţinerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor
comisiei de doctorat şi a publicului.
(7) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia de doctorat evaluează şi deliberează
asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi
atribuite sunt: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” şi "Nesatisfăcător".
(8) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare
ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului „Excelent”,
„Foarte bine”, „Bine” sau "Satisfăcător", comisia de doctorat propune acordarea titlului de
doctor, propunere care se înaintează spre validare CNATDCU.
(9) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat va preciza
elementele care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi va solicita o
nouă susţinere publică a tezei.
Capitolul 5. Respectarea eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare
(1) Doctorandul este autorul tezei şi îşi asumă corectitudinea datelor şi informaţiilor
prezentate în teză.
(2) Şcoala Doctorală are responsabilitatea de a informa doctorandul cu privire la etica
ştiinţifică, profesională şi universitară, şi de a verifica respectarea acesteia, inclusiv:
- respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat;
- respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat.
(3) Consiliul Şcolii Doctorale va lua măsuri pentru a preveni şi va sancţiona abaterile de la
normele eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform Codului etic al instituţiei şi
conform codului etic al Colegiului Psihologilor din România.
(4) Pentru eventualele fraude academice sau situaţii de plagiat, doctorandul răspunde, în
condiţiile legii penale şi a celei privind dreptul de autor, în vigoare, la data constatării
fraudelor sau a plagiatului. Pentru prevenirea acestor situaţii, doctoranzii au obligaţia de a
utiliza, în redactarea manuscriselor şi a tezei de doctorat, programul soft de detectare a

19

plagiatului Plagiarism Detector - http://plagiarism-detector.com – pus la dispoziţie de Şcoala
Doctorală Psihodiagnostic şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific. De asemenea, teza de
doctorat trebuie să conţină o declaraţie care să ateste originalitatea contribuţiei doctorandului
şi faptul că întreaga responsabilitate pentru eventualele erori în redactarea textului îi aparţine
doctorandului (Anexa 1).
(5) Identificarea unor situaţii de fraudă academică (precum idei sau formulări plagiate sau
invocarea unor date empirice care nu corespund procesului de producere specificat în teză) în
cadrul evaluării colegiale a tezei conduce la neacordarea avizului de susţinere publică. În
funcţie de recomandarea colectivului de specialişti în care s-a desfăşurat evaluarea colegială,
exprimată prin vot majoritar, Consiliul Şcolii Doctorale va decide refacerea tezei sau
exmatricularea doctorandului.
(6) Identificarea unor situaţii de fraudă academică (precum idei sau formulări plagiate sau
invocarea unor date empirice care nu corespund procesului de producere specificat în teză) în
cadrul evaluării cercetării doctorale de către comisia de doctorat, anterior susţinerii publice,
sau în cadrul susţinerii publice, conduce la respingerea tezei. Comisia de doctorat va decide
prin vot majoritar fie refacerea tezei, fie exmatricularea doctorandului.
Capitolul 6. Statutul doctoranzilor şi al conducătorului de doctorat
6.1. Drepturile şi obligaţiile specifice doctoranzilor
(1) Prezentul Regulament stabileşte cu caracter minimal şi obligatoriu drepturile şi obligaţiile
doctorandului.
(2) Pe parcursul derulării ciclului de studii universitare de doctorat, doctorandul va avea
dreptul :
b) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat
şi/sau a colectivului de cercetare;
c) să participe la şedinţele colectivului de cercetare atunci când sunt în discuţie teme
relevante pentru studiile universitare de doctorat;
d) să fie reprezentat în forurile decizionale ale Şcolii Doctorale, şi, în limita prevăzută
de Carta universitară, în Senatul UBB;
e) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele
Şcolii Doctorale şi ale UBB pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de
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doctorat;
f) să se înscrie la cursurile, seminariile organizate de alte şcoli doctorale din UBB pe
durata programului de pregătire avansată;
g) să lucreze împreună cu echipa de cercetători sau în formaţiunile de studii din ţară şi
străinătate pentru dezvoltarea cercetării aplicate sau fundamentale;
h) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale;
i) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe, congrese
ştiinţifice, seminarii naţionale şi internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a
ales teza de doctorat;
j) să efectueze stagii de practică la agenţi economici publici/privaţi din ţară sau
străinătate;
k) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de Şcoala Doctorală sau
/şi de UBB;
l) să fie informat cu privire la criteriile de evaluare, curriculumul studiilor universitare
de doctorat, rezultatele examenelor, verificărilor pe parcursul desfăşurării studiilor
universitare de doctorat;
m) să se implice în orice alte activităţi profesionale, la solicitarea conducătorului de
doctorat sau a Şcolii Doctorale, conform legii.
6.2. Doctorandul va avea următoarele obligaţii:
a) să respecte orarul şi să îşi îndeplinească obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi
prezentare a rezultatelor cercetării;
b) să prezinte rapoarte de activitate la finele stagiilor de cercetare sau de practică şi ori
de câte ori i se solicită;
c) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat şi să îl informeze pe
acesta cu privire la descoperirile ştiinţifice sau evoluţiile din domeniul său de
specializare;
d) să respecte disciplina instituţională;
e) să contribuie activ la ameliorarea şi îmbunătăţirea cadrului de desfăşurare a
programului de studii universitare de doctorat;
f) să nu desfăşoare activităţi care influenţează negativ performanţele din cadrul
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studiilor doctorale sau care îl pun într-o situaţie de conflict de interese.
6.3. Drepturile conducătorului de doctorat includ, printre altele:
a) Dreptul de a participa la competiţii pentru granturi de programe de studii
universitare de doctorat;
b) Dreptul de a îndruma şi evalua activitatea doctorandului în cadrul programului de
studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare,
urmărind exigenţele programului de studii universitare de doctorat şi respectând
interesele profesionale ale doctorandului;
c) Dreptul de a propune comisia de îndrumare a doctorandului şi comisia de doctorat;
d) Dreptul la o evaluare internă şi externă imparţială, conformă cu metodologia
specifică a procesului de evaluare;
e) Dreptul de a cunoaşte metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea
internă cât şi în evaluarea externă;
f) Dreptul de a cunoaşte rezultatele evaluării interne şi externe a propriei activităţi;
g) Dreptul de a refuza îndrumarea unui doctorand în condiţiile în care este pus fără
voia sa într-un conflict de interese;
h) Dreptul de a solicita Consiliului Şcolii Doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare
a unui doctorand;
i) Dreptul de a participa la evaluarea candidaţilor la studii universitare de doctorat în
programele de studii universitare de doctorat pe care le-a câştigat individual sau ca
director al echipei de proiect în competiţia de granturi.
6.4. Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii:
a) să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui doctorand;
b) să propună o listă a temelor de cercetare, în concordnaţă cu resursele de cercetare şi
cu profilul Şcolii Doctorale;
c) să asigure condiţiile şi să stimuleze progresul doctoranzilor în cercetarea pe care o
realizează;
d) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui doctorand;
e) să sprijine mobilitatea doctoranzilor;
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f) să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea doctoranzilor.
Având în vedere această obligaţie a conducătorilor de doctorat, precum şi articolul nr.
295 (4) din Legea Educaţiei Naţionale din 2011, Şcoala Doctorală a asumat proceduri
specifice de soluţionare a conflictelor de interese, în conformitate cu standardele
internaţionale, propuse de Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie.

Director Şcoala Doctorală „Psihodiagnostic şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific”
Prof. univ. dr. Daniel David
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Anexa 1 – declaraţie anexată tezei de doctorat
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Notes._______________________________________
(1) This is to certify by ________________________ that:
(a) The thesis includes the original research work of __________________________ (author)
towards the Ph.D.;
(b) Parts of the thesis have been already published, in press, or submitted for publication;
appropriate citations for these publications were included in the thesis. Other co-authors have
been included in the publications, if they contributed to the exposition of the published text, data
interpretation etc. (their contribution was clearly explained in the footnotes of the thesis);
(c) The thesis was written according to the academic writing standards (e.g., appropriate
scientific acknowledgements and citations have been made in the text by the author of the
thesis). All the text of the thesis and its summary was written by __________________________
who assumes the all responsibility for the academic writing; also:
•

A software was used to check for the academic writing (see at http://www.plagiarismdetector.com/); the thesis has passed the critical test;

•

A copy of the research dataset/database was delivered at the Department/Graduate School.

(electronic) Signature (date) for certifying the Notes: Ph.D. candidate ____________________
(2) All the Tables and Figures are numbered within the corresponding chapter or subchapter of
the thesis.
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