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I. Dispoziţii generale.
Art. 1.
Prezentul Regulament este fundamentat pe următoarele documente: a) Legea Educaţiei
Naţionale (LEN) nr. 1/2011, b) Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin
Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011, c) Regulamentul Universităţii Babeş-Bolyai de
organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat - nr. 23160/21.10.2011 şi d) alte
documente normative ale MEN şi UBB.
Art. 2.
(1) Şcoala Doctorală „Biologie Integrativă”, denumită în continuare SDBI, este parte integrată
Facultăţii de Biologie şi Geologie, cu rang de departament, şi subordonată Consiliului pentru
Studii Universitare de Doctorat (CSUD) al Universităţii Babeş-Bolyai.
(2) SDBI organizează studii universitare de doctorat în domeniul „Biologie”. Programul de
studii doctorale oferite de SDBI este finalizat printr-un doctorat ştiinţific şi atribuirea titlului
de Doctor în Biologie (calificare de nivelul 8 cf. Cadrului European al Calificărilor -EQF şi
Cadrului Naţional al Calificărilor) pe baza tezei de doctorat susţinută în sedinţă publică.
Art. 3.
(1) Misiunea SDBI. Formarea doctoranzilor prin dobândirea de cunoaştere avansată,
competenţe şi abilităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul biologiei care să conducă la
edificarea unor cariere de succes în cercetarea ştiinţifică specifică domeniului, sistemul
educaţional, protecţia mediului şi economie (industrie şi agricultură).
(2) Specificitatea şcolii doctorale. Sub denumirea “Biologie integrativă”, şcoala doctorală
reuneşte ramuri/discipline diverse ale biologiei, atât pe cele considerate tradiţionale (botanică,
zoologie, microbiologie, ecologie etc) cât şi pe cele moderne (biologie celulară şi moleculară,
genetică moleculară, biotehnologii etc). Multidisciplinaritatea asumată a SDBI se bazează pe
caracterul fecund al abordării integrate a sistemelor vii.
Art. 4.
(1) Programul SDBI se desfăşoară, în întregul său, în regim de frecvenţă.
(2) Finanţarea studiilor doctorale organizate de SDBI se efectuează prin burse/granturi
MECTS din fonduri publice, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite.
Art. 5.
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(1) Statutul de student-doctorand al SDBI poate fi obţinut numai prin concurs - în limita
locurilor alocate de CSUD - finalizat prin semnarea contractului de studii cu Institutul de
Studii Doctorale (ISD) al UBB.
(2) Înscrierea la concurs nu este condiţionată de domeniul în care candidatul a obţinut
diplomele de nivel licenţă şi de nivel master şi nici de cetăţenie, cu condiţia respectării
prevederilor legale în vigoare referitoare la echivalarea studiilor.
(3) Modelul-cadru al contractului de studii universitare de doctorat şi cel al documentelor
adiţionale la acest contract se elaborează de către secretariatul ISD, în concordanţă cu
legislaţia şi regulamentele în vigoare.
Art. 6.
Studiile doctorale organizate de SDBI se desfăşoară în limba romînă, engleză sau o altă limbă
de circulaţie internaţională, convenită de conducătorul de doctorat cu studentul-doctorand la
încheierea documentelor de înmatriculare a studentului-doctorand în anul I al studiilor
doctorale.
II. Structura personalului SDBI
Art. 7.
SDBI este constituită din următoarele categorii de personal: a. conducători de doctorat, b.
cadre didactice universitare afiliate şi cercetători afiliaţi, c. studenţi-doctoranzi şi d. personal
didactic auxiliar, tehnic şi administrativ.
Art. 8.
(1) Conducătorii de doctorat sunt cadre didactice sau de cercetare care au obţinut calitatea de
conducător de doctorat prin ordin al MECTS/MEC la propunerea Consiliului Naţional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (denumit în continuare
CNATDCU).
(2) Conducătorii de doctorat care sunt titulari într-unul din departamentele/institutele/centrele
cu profilul biologie ale Facultăţii de Biologie şi Geologie din cadrul UBB sunt titulari de drept
ai SDBI.
(3) SDBI poate coopta noi conducători de doctorat, din alte facultăţi ori unităţi de cercetare
ale UBB, dacă titularizarea este temeinic motivată prin creşterea calităţii programului de
studii doctorale.
(4) Cooptarea canducătorilor de doctorat poate avea loc ca urmare a iniţiativei consiliului
SDBI sau ca urmare a solicitării individuale adresate şcolii doctorale. În ambele cazuri,
candidaţii trebuie să aibă calitatea de conducător de doctorat în domeniul Biologie sau
Biochimie, proiectul de cercetare pe care doresc să-l dezvolte să fie compatibil cu programul
şi direcţiile de cercetare ale SDBI iar titularizarea să nu contravină legislaţiei în vigoare ori
regulamentelor UBB.
(5) Candidatura pentru ocuparea poziţiei de conducător de doctorat titular al SDBI va fi
evaluată de consiliul şcolii doctorale sau de o comisie numită de acesta, pe baza dosarului
depus de candidat la CSUD-ISD şi a unui interviu. Referatul de concluzii al
consiliului/comisiei şi decizia consiliului SDBI vor fi supuse aprobării Consiliului profesoral
al Facultăţii de Biologie şi Geologie, CSUD şi Senatului UBB.
(6) Retragerea calităţii de membru titular al SDBI conducătorilor de doctorat poate fi
declanşată din iniţiativa conducătorului de doctorat sau din iniţiativa consiliului SDBI.
Conducătorul de doctorat titular poate solicita prin cerere scrisă, adresată consiliului SDBI,
retragerea din proprie iniţiativă din şcoala doctorală.
(7) Consiliul SDBI poate declanşa procedura de retragere a calităţii de membru titular unui
conducător de doctorat ca urmare a următoarelor situaţii: a. rezultate sub standardele
minimale ale activităţii sale în şcoala doctorală, constatate prin proceduri de evaluare internă
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sau externă, b. la cerearea scrisă a conducătorului de doctorat prin care acesta renunţă la
această calitate din motive întemeiate (pensionare, vîrstă, boală etc), c. identificarea unor
situaţii de incompatibilitate prevăzute de lege, c. plagiat sau savârşirea altor abateri grave
sancţionate prin legislaţia în vigoare.
(8) SDBI are responsabilitatea realocării conducerii doctoratelor aflate în desfăşurare sub
coordonarea conducătorului de doctorat căruia i s-a retras calitatea de titular astfel încât tezele
de doctorat sa fie finalizate în condiţii optime.
Art. 9.
(1) Cadrele didactice afiliate sau cercetătorii afiliaţi SDBI nu conduc doctorate în această
şcoală dar efectuează activităţi didactice şi de cercetare prevăzute în programul de studii
doctorale.
(2) Conducătorii de doctorat ai SDBI nu pot conduce doctorate într-o altă scoală doctorală –
exceptând doctoratele conduse în cotutelă - dar pot efectua activităţi didactice (cursuri,
seminarii şi lucrări de laborator) şi de cercetare în alte şcoli doctorale, în calitate de cadre
didactice afiliate sau de cercetători afiliati.
(3) Cadrele didactice şi de cercetare afiliate şcolii doctorale efectuează activităţi didactice şi
de cercetare prevăzute în programul de studii al şcolii doctorale. Seminariile şi lucrările de
laborator pot fi conduse de conferenţiari şi SC II iar şefii de lucrări pot fi cooptaţi în comisiile
de îndrumare.
(4) Cooptarea cadrelor didactice afiliate şi a cercetătorilor afiliaţi se realizează la propunerea
conducătorilor de doctorat titulari, cu acceptul celor în cauză şi cu aprobarea consiliului
SDBI.
(5) Consiliul SDBI poate retrage calitatea de cadru didactic afiliat sau de cercetător afiliat ca
urmare a solicitării prin cerere scrisă a celui în cauză, pensionării, neîndeplinirii obligaţiilor
asumate sau ca urmare a săvârşirii unor abateri.
Art. 10.
(1) Calitatea de student-doctorand al SDBI se obţine cf. prevederilor art. 5 alin. (1), dacă
conducătorul de doctorat este titular al acestei scoli.
(2) Calitatea de student-doctorand al SDBI se poate retrage în următoarele cazuri: a.
renunţarea la această calitate din proprie iniţiativă, consemnată într-o cerere scrisă adresată
consiliului SDBI, b. la cerere conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare care
constată că studentul-doctorand nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din Contractul de
studii şi Planul studiilor de doctorat sau că a săvârşit abateri disciplinare grave, neconforme cu
această calitate, d. de drept, prin nerespectarea termenelor contractuale.
(3) Retragerea calităţii de student-doctorand al SDBI se efectuează pe baza documentelor
avizate de conducătorul de doctorat şi consiliul şcolii. Ea devine efectivă prin decizie CSUDISD.
Art. 11.
SDBI poate angaja, pe periodă determinată, personal didactic auxiliar, personal de cercetare şi
personal tehnic/administrativ, dacă finanţarea corespunzătoare posturilor este asigurată.
III. Statul de funcţii şi normarea activităţilor
Art. 12.
Statul de funcţii al SDBI normează toate activităţile didactice, de îndrumare şi de cercetare
aferente şcolii, efectuate de categoriile de personal din componenţa şcolii doctorale
(conducătorii de doctorat, cadrele didactice şi de cercetare afiliate, studenţii-doctoranzi şi
personalul tehnic/administrativ propriu).
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Art. 13.
Activităţile prevăzute de programele de studii universitare de doctorat ale SDBI sunt normate
şi remunerate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, ca normă medie
săptămânală sau pe baza unor tarife săptămânale/lunare echivalente acestora, după cum
urmează:
a. conducătorul de doctorat titular al SDBI este normat în funcţie de gradul
didactic/ştiinţific, cuantumul minim de ore convenţionale al normei fiind de 7 ore
(profesor/CS I), 8 ore (conferenţiar/CS II) şi de 10 ore (şef de lucrări/CS III);
b. conducerea de doctorate se normează cu 0,5 ore convenţionale (normă medie
săptămânală) pentru fiecare student-doctorand care redactează teza în limba română şi cu 0,62
ore (0,5 x 1,25) pentru fiecare student-doctorand care redactează teza într-o limbă de
circulaţie internaţională, pe durata întreagă a stagiului doctoral;
c. cursurile şi lucrările de laborator/seminar, prevăzute în programul de studii
universitare avansate pe durata a 12 săptămâni, se normează cu 2,5 ore convenţionale ora
fizică de curs în limba română şi cu 3,12 ore convenţionale (2,5 x 1,25) ora de curs într-o
limbă de circulaţie internaţională, respectiv 1,5 ore convenţionale o oră fizică de lucrări de
laborator/seminar în limba română şi 1,88 ore convenţionale ora de lucrări/seminar într-o
limbă de circulaţie internaţională;
d. membrii comisiilor de îndrumare sunt normaţi cu 0,1 ore convenţionale (normă
medie săptămânală)/student-doctorand îndrumat, pe întreaga durată a stagiului doctoral;
Art. 14.
Membrii comisiilor de susţinere publică a tezelor de doctorat, desemnaţi prin ordin al
directorului CSUD al UBB, sunt retribuiţi pentru activitatea efectuată, în regim de plata cu ora
şi la nivelul gradului didactic/ştiinţific, după cum urmează: preşedintele – 2 ore
convenţionale, conducătorul de doctorat – 12 ore convenţionale, referenţii – 10 ore
convenţionale.
Art. 15.
(1) Studentul-doctorand poate desfăsura activităţi didactice (lucrări de laborator şi seminarii,
nivel licenţă sau masterat), în limita a 4-6 ore didactice pe săptămână, potrivit contractului de
studii universitare de doctorat.
(2) Sarcinile didactice sunt stabilite de comun acord între conducătorul de doctorat al
studentului-doctorand şi directorul departamentului în cadrul căruia se efectuează şi este
normată activitatea didactică, cu avizul Consiliului SDBI.
(3) Activităţile didactice care depăşesc nivelul menţionat la (1) vor fi remunerate în regim de
plata cu ora, cu respectarea Codului muncii, urmându-se modelul de retribuire aplicat în UBB
(Facultatea de Biologie şi Geologie) cadrelor didactice asociate.
Art. 16.
(1) Normarea activităţilor în Statul de funcţii se fundamentează pe numărul studenţilordoctoranzi activi (exclusiv studenţii-doctoranzi în întrerupere legală a stagiului doctoral,
exmatriculaţi etc), evaluat la începutul lunii octombrie a fiecărui an universitar.
(2) În Statul de funcţii al SDBI se normează, pentru un an universitar, un număr maxim de 12
studenţi-doctoranzi finanţaţi/conducător de doctorate titular, chiar dacă numărul studenţilordoctoranzi conduşi de acesta este mai mare.
(3) În cazul doctoratelor în cotutelă, indiferent de tipul şi temeiul cotutelei, se normează doar
activitatea conducătorului de doctorat principal (cf. art. 11, alin. 7 din Regulamentul UBB).
(4) Ativităţile normate în Statul de funcţii al SDBI sunt retribuite în regim de plata cu ora, cu
excepţia situaţiei în care conducătorul de doctorate titular are întreaga normă în cadrul şcolii
doctorale.
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IV. Consiliul SDBI
Art. 17. SDBI este condusă de consiliul şcolii doctorale, cu mandat pe durata a 5 ani. Această
structură este asimilată, ca rang, unui consiliu departamental şi este condusă de directorul
consiliului SDBI, funcţie echivalentă celei de director de departament. Directorul SDBI este
membru de drept, fără drept de vot, al Consiliului profesoral al Facultăţii de Biologie şi
Geologie.
Art. 18.
(1) Consiliul SDBI este compus din 4 membri, în conformitate cu norma minimă prevăzută
de CSUD-UBB: 2 conducători de doctorat titulari (incusiv directorul şcolii), un studentdoctorand şi o personalitate din afara şcolii doctorale.
(2) Numărul şi structura consiliului SDBI nu pot fi modificate în cadrul aceluiaşi mandat:
Modificările pot fi efectuate la propunerea Consiliului profesoral al Facultăţii de Biologie şi
Geologie, cu avizarea lor de către CSUD, doar în mandatul următor.
(3) Directorul SDBI este numit de către CSUD-UBB dintre conducătorii de doctorat titulari în
cadrul şcolii doctorale. Ceilalţi membri ai consiliului SDBI se aleg prin votul universal, direct,
secret şi egal al conducătorilor de doctorat titulari în această şcoală doctorală.
(4) Poate deveni membru al consiliului SDBI orice personalitate din afara acestei şcoli care se
bucură de notorietate în plan ştiinţific sau socio-economic, la nivel naţional/internaţional, care
consimpte să contribuie la dezvoltarea SDBI şi care este propus în această poziţie de un
conducător de doctorat titular al SDBI.
(5) Studentul-doctorand, membru al consiliului SDBI, îşi pierde această calitate la data
susţinerii publice a tezei de doctorat.
(6) Locurile devenite vacante în cadrul consiliului SDBI se ocupă potrivit prevederilor art. 18.
alin. 3, iar mandatele acestora încetează odată cu expirarea mandatului consiliului.
(7) Se consideră incompatibilă situaţia în care un conducător de doctorat şi studentuldoctorand condus de acesta fac parte, concomitent, din consiliul SDBI. Dacă
incompatibilitatea apare pe parcursul aceluiaşi mandat poziţia este declarată vacantă şi se
organizează alegeri pentru ocuparea ei.
(8) Consiliul SDBI se întruneşte de cel puţin 3 ori pe an. Reuniunile pot fi convocate, ori de
câte ori este nevoie, la cererea directorului SDBI sau a cel puţin 2 membri ai consiliului. Ele
sunt conduse întotdeauna de directorul SDBI. Hotărârile consiliului SDBI sunt adoptate prin
vot, de majoritatea simplă a membrilor săi, iar documentele consiliului sunt semnate de
directorul SDBI.
(9) Consiliul SDBI poate desemna dintre membrii săi – exceptând studentul-doctorand - un
înlocuitor temporar, cu drept de semnătură, în cazul în care directorul SDBI se află în
imposibilitatea exercitării atribuţiilor.
(10) La reuniunile consiliului SDBI pot participa (invitaţi sau din proprie iniţiativă), fără drept
de vot, directorul CSUD-UBB, decanul, prodecanii şi directorii de departamente/centre de
cercetare de la Facultatea de Biologie şi Geologie.
Art. 19.
Consiliul SDBI are următoarele atribuţii:
a. elaborează/modifică regulamentul şcolii doctorale;
b. decide acordarea şi retragerea calităţii de membru al SDBI pentru conducătorii de
doctorat, cadrele didactice universitare afiliate şi cercetătorii afiliaţi, în condiţiile art. 8
şi 9 al prezentului regulament şi/sau altor prevederi regulamentare ale UBB;
c. decide, în acord cu Consiliul profesoral al Facultăţii de Biologie şi Geologie,
înfiinţarea în cadrul SDBI a centrului postdoctoral, a centrelor şi laboratoarelor de
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d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.
m.
n.
o.

p.
q.
r.
s.
t.

cercetare, a masteratelor ştiinţifice, adoptă regulamentele şi numeşte directorii
acestora;
stabileşte criterii minimale şi orientative pentru concursul de admitere la doctorat şi
avizează, pe baza propunerilor conducătorilor de doctorat, înmatricularea studenţilordoctoranzi selectaţi în urma concursului (cu respectarea art. 5 şi 10 ale prezentului
regulament) şi componenţa comisiilor de îndrumare;
asigură informarea corectă a candidaţilor la poziţia de student-doctorand al SDBI cu
privire la: concursul de admitere, programul de studii, criteriile de evaluare ale
rezultatelor cercetării doctorale şi modalităţile de valorificare a studiilor universitare
de doctorat;
avizează, la propunerea motivată în scris a conducătorului de doctorat, exmatricularea
studentului-doctorand, în conformitate cu art. 10 al prezentului regulament;
avizează realocarea conducerii unui doctorat în curs de desfăşurare, pe baza
consimţământului noului conducător de doctorat, în situaţiile prevăzute la art. 8 din
prezentul regulament;
decide modificarea componenţei comisiilor de îndrumare ca urmare a solicitării scrise
a conducătorului de doctorat, studentului-doctorant sau ca urmare a situaţiilor
prevăzute la art 9 (5) din regulament;
avizează schimbarea conducătorului de doctorat al unui student-doctorand cu un alt
conducător din SDBI, la cererea motivată a conducătorului de doctorat şi/sau a
studentului-doctorand;
avizează statul de funcţii al SDBI, semnat de directorul SDBI, decanul Facultăţii de
Biologie şi Geologie şi directorul CSUD;
elaborează, actualizează şi avizează, în fiecare an universitar (în colaborare cu
conducătorii de doctorat), conţinutul programului/programelor de studii universitare
de doctorat ale SDBI (disciplinele activităţii didactice, numărul orelor de curs, seminar
şi lucrări de laborator/teren aferente unei discipline, numărul de credite transferabile
alocate disciplinelor şi lista cadrelor didactice care efectuează aceste activităţi),
ponderea activităţilor individuale şi a activităţilor de cercetare efectuate sub
coordonarea conducătorilor de doctorat;
avizează/numeşte membrii comisiilor pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat
(referenţii oficiali şi prşedintele);
avizează contractele de studii universitare de doctorat (inclusiv planurile individuale)
şi convenţiile de conducere a doctoratelor în cotutelă şi le supune spre aprobare
CSUD;
avizează certificatele de absolvire de către studenţii-doctoranzi a programului de studii
avansate;
avizează cererile studenţilor-doctoranzi de prelungire, întrerupere sau de reluare a
activităţii în programul de studii doctorale precum şi cele pentru efectuarea unor stagii de
cercetare în ţară sau în străinătate (cu acordul conducătorului de doctorat) şi le supune
aprobării CSUD;
stabileşte cerinţele specifice de elaborare/redactare a tezei de doctorat de către
studenţii-doctoranzi;
stabileste regimul drepturilor de autor pentru teza de doctorat;
decide încheierea acordurilor şi parteneriatelor de colaborare ale SDBI cu alte şcoli
doctorale ale Universităţii Babeş-Bolyai sau cu ale altor universităţi, din ţară sau din
străinătate;
adoptă criteriile şi măsurile necesare pentru asigurarea calităţii studiilor universitare de
doctorat, evaluării periodice (individuale şi instituţionale) a SDBI şi respectarea
normelor deontologice de către toate categoriile de personal;
asistă evaluatorul extern în procesul de evaluare în vederea autorizării provizorii sau
acreditării/reacreditării şcolii doctorale;
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u. mediază situaţiile conflictuale dintre membrii şcolii doctorale;
v. iniţiază procedura de acordare a calităţii de profesor emerit profesorilor conducători de
doctorat, la pensionare, în conformitate cu reglementările UBB;
w. alte atribuţii, nespecificate expres în prezentul regulament, sunt exercitate de consiliul
SDBI în temeiul reglementărilor enumerate la art. 1 sau ale altor acte normative.
Art. 20.
(1) Consiliul SDBI elaborează anual planul de finanţare al activităţilor şcolii doctorale.
(2) Sursele de finanţare a SDBI sunt constituite din alocaţiile bugetare ale MEN (granturi
doctorale acordate în conformitate cu cifra de şcolarizare) şi resurse extrabugetare.
(3) Planul anual de finanţare a activităţii SDBI specifică distict fondurile alocate burselor
studenţilor-doctoranzi, programului de studii avansate (inclusiv programului suplimentar),
respectiv fondurile alocate programului de cercetare, pe capitole de cheltuieli.
(4) Evidenţa şi responsabilitatea utilizării eficiente şi corecte a fondurilor alocate revine
consiliului SDBI, decanului şi administratorului Facultăţii de Biologie şi Geologie. UBB,
Facultatea de Biologie şi Geologie şi SDBI nu pot utiliza fondurile granturilor doctorale decât
pentru activităţile aferente derulării programului de studii doctorale pentru poziţiile
studenţilor-docotranzi pentru care au fost alocate fondurile.
(5) Cheltuielile destinate fondului de cerceare (consumabile, piese de schimb, deplasări pe
teren, deplasări la manifestări ştiinţifice interne sau în străinătate) sunt aprobate pe baza
referatelor de necesitate avizate de conducătorul de doctorat şi aprobate de directorul şcolii
doctorale, decan şi administrator.

V. Conducătorii de doctorat
Art. 21.
(1) Un cadru didactic sau de cercetare, care a obţinut calitatea de conducător de doctorat în
conformitate cu legislaţia în vigoare, este membru titular al SDBI dacă are un contract de
muncă cu Universitatea Babeş-Bolyai şi dacă i s-a acordat dreptul de a conduce doctorate în
această şcoală prin hotarâri ale consiliului SDBI, CSUD şi Senatului UBB.
(2) Conducătorul de doctorat titular al SDBI nu poate fi concomitent titular şi într-o altă
şcoală doctorală din UBB şi nu are dreptul de a conduce simultan doctorate la alte IOSUD,
excepţie făcând doctoratele conduse în cotutelă.
(3) Un conducător de doctorat poate conduce simultan un număr maxim de 12 studenţidoctoranzi finanţaţi. Numărul total de doctorate/studenţi-doctoranzi din evidenţa unui
conducător de doctorat este de cel mul 16. Conducătorii de doctorat care depăşesc oricare din
aceste limite nu pot angaja conducerea de noi doctorate (cf. cu modificările „Regulamentului
UBB de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat” aprobate prin Hot.
94/04.02.2013 a Senatului UBB şi cu OUGR nr. 92/18.12.2012 de modificare a prevederilor
LEN 1/2011).
(4) În calcularea numărului maxim de 12 studenţi-finanţaţi nu sut incluse următoarele
categorii: studenţii-doctoranzi aflaţi în întreruperea activităţii, studenţii-doctoranzi aflaţi în
perioada de graţie pentru finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat, studenţii care au
susţinut public teza dar nu au fost încă validaţi de CNATDCU, studenţii-doctoranzi care refac
sau completeză teza de doctorat ca urmare a nepromovării susţinerii publice ori a invalidării ei
de către comisia de specialitate a CNATDCU şi studenţii doctoranzi conduşi în cotutelă
pentru care conducătorul de doctorat al SDBI nu are calitatea de conducător principal.
(5) Dacă prin reluarea programului doctoral (după întrerupere) sau prin realocarea unor
studenţi-doctoranzi de la alt conducător se depăşeşte limita maximă admisă a numărului de
studenti-doctoranzi finanţaţi simultan, conducătorului de doctorat nu i se vor aloca locuri
pentru următoarele concursuri de admitere până cînd nu este îndeplinită prevederea alin. (3).
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(6) Conducătorii de doctorat ai SDBI pot primi noi studenţi-doctoranzi în stagiu doctoral până
în momentul pensionării, prin deciziile Consiliului SDBI şi CSUD de alocare a locurilor.
Conducătorii de doctorat pot conduce doctoratele în desfăşurare la data pensionării, până la
finalizarea acestora.
Art. 22.
(1) Doi conducători de doctorat pot îndruma concomitent activitatea aceluiaşi studentdoctorand al SDBI doar în cadrul conducerii de doctorate în cocutelă, situaţie reglementă de
acte normative în vigoare.
(2) Conducătorul de doctorat al SDBI care a admis studentul-doctorand în stagiul doctoral are
calitatea de conducător de doctorat principal. Cu acordul acestuia şi al studentului-doctorand,
după înmatriculare, se desemnează cel de-al doilea conducător de doctorat. Programele de
studii doctorale avansate şi de cercetare ale studentului-doctorand pot fi elaborate de ambii
conducători de doctorat.
(3) Al doilea conducător de doctorat poate fi titular la o şcoală doctorală din UBB sau la
oricare IOSUD din ţară sau din străinătate. Dacă este din UBB, domeniul de conducere de
doctorat al celui de-al doilea trebuie să fie diferit de cel al Biologiei.
(4) Dacă ambii conducători de doctorat activează în UBB, se încheie între ei un acord de
cotutelă, cu avizul celor două şcoli doctorale, care se aprobă de directorul CSUD. Prin acest
acord se stabilesc responsabilităţile fiecărui conducător de doctorat. Dacă cel de-al doilea
conducător nu are contract de muncă cu UBB, se încheie un acord de cotutelă între UBB şi
instituţia (din ţară sau din străinătate) în care acesta conduce doctorate. Acordul stipulează
cerinţele/responsabilităţile organizării şi desfăşurării doctoratului în fiecare dintre cele două
instituţii/şcoli doctorale implicate, inclusiv obligaţiile financiare ale acestora, în concordanţă
cu rolul pe care îl au în cotutelă.
(5) Studentul-doctorand este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal,
inclusiv la normarea activităţii de îndrumare/cercetare a acestui conducător în statul de funcţii
(art. 16, alin. 3 din prezentul regulament).
Art. 23.
(1) Schimbarea unui conducător de doctorat al SCBI poate avea loc în următoarele situaţii:
a. ca urmare a retragerii calităţii de conducător de doctorat al SDBI (situaţii prevăzute la
art. 8, alin. 6 şi 7 din prezentul regulament);
b. la cererea directorului/consiliului SDBI, dacă se constatată indisponibilitatea
conducătorului de doctorat pe o perioadă mai lungă decât un an calendaristic;
c. la cerea conducătorului de doctorat, ca urmare a constatării de către acesta a unor situaţii
conflictuale (inclusiv de interese) cronice care afectează relaţia sa cu studentul-doctorand
şi îndeplinirea programului doctoral;
d. la cererea motivată a studentului-doctorand în cazul în care acesta probează neîndeplinirea
obligaţiiilor legale/contractuale asumate de conducătorul de doctorat ori încălcarea
normelor etice/deontologice.
e. cu acordul comun, al studentului-doctorand şi al conducătorului de doctorat, prin care
se propune încetarea, motivată, a relaţiei de îndrumare şi se propune un nou
conducător de doctorat.
(2) Noul conducător de doctorat al unui student-doctorand poate fi propus de către consiliul
SDBI sau de către studentul-doctorand. Decizia schimbării conducătorului de doctorat este
luată de consiliul SDBI şi aprobată de CSUD, cu acordul scris al conducătorului de doctorat
căruia i se realocă îndrumarea tezei. Dacă noul conducător de doctorat face parte dintr-o altă
şcoală doctorală, realocarea studentului-doctorand se efectuează inclusiv pe baza avizului
favorabil al consiliului acesteia.

10
(3) Conducătorul de doctorat care acceptă realocarea unui student-doctorand în stagiu are
responsabilitatea ca în termen de 30 de zile de la decizia CSUD să stabileacă componenţa
noii comisii de îndrumare a studentului-doctorand.
Art. 24.
(1) Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat decurg din legislaţia şi regulamentele
în vigoare menţionate la art. 1 al prezentului regulament. Ele sunt explicit formulate în
„Regulamentul UBB de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat”, art 16 ,
alin. 2, lit. a-l, respectiv alin. 3, lit.a-h.
(2) Conducărul de doctorat are dreptul de a declara neadmis la concursul organizat de SDBI,
pe locurile alocate lui de către consiliul SDBI şi CSUD, candidatul care propune o temă a
tezei de doctorat care nu se înscrie în programul său actual de cercetare, care nu prezintă
interes şi importanţă din punct de vedere ştiinţific sau/şi pentru care nu sunt constituite în
SDBI condiţiile materiale necesare, adecvate finalizării programului de cercetare. Pentru
aceleaşi motive, conducătorul de doctorat are dreptul să refuze preluarea unui studentdoctorand de la alt conducător de doctorat. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi cenzurată
de nici o autoritate academică.

VI. Studenţii-doctoranzi
Art. 25.
(1) Calitatea de student-doctorant al SDBI se obţine în condiţiile prevăzute la art. 5 al
prezentului regulament sau prin realocarea studenţilor-doctoranzi de la alte şcoli doctorale (cf.
art. 23). În ambele cazuri această calitate devine efectivă după semnarea Contractului de studii
universitare de doctorat şi a Planului individual de studii şi aprobarea lor de către Senatul
UBB.
(2) Calitatea de student-doctorand al SDBI încetează la data susţinerii publice a tezei de
doctorat sau poate fi retrasă în cursul stagiului doctoral în cf. cu art. 10 alin. (2) – (3) din
prezentul regulament.
(3) Studentul-doctorand al SDBI are, pe întreaga durată a stagiului doctoral, statutul prevazut
de LEN, Codul studiilor universitare de doctorat , Carta UBB, Regulament UBB şi alte norme
adoptate de UBB.
Art. 26.
(1) Modelul-cadru (conţinutul informativ) al Contractului de studii universitare de doctorat,
angajarea semnăturilor/avizelor se efectuează în cf. cu normele adoptate de ISD-CSUD al
UBB. Planul individual de studii doctorale, elaborat şi semnat, de asemenea cf. normativelor
ISD-CSUD, este parte integrantă a Contractului de studii universitare de doctorat.
(2) Modificările regulamentare ale Contractului de studii (întreruperi ale stagiului doctoral,
prelungiri ale acestuia etc) sunt consemnate în acte adiţionale ale acestuia.
Art. 27. Drepturile şi obligaţiile studentului-doctorand decurg din legislaţia şi regulamentele
în vigoare menţionate la art. 1 al prezentului regulament. Ele sunt explicit formulate în
„Regulamentul UBB de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat”, art 64 ,
alin. 2, lit. a-p, respectiv alin 3, lit.a-f.
Art. 28.
(1) Studentul-doctorand şi conducătorul său de doctorat, au dreptul să utilizeze resursele
financiare ale grantului doctoral, în condiţiile legii şi normelor în vigoare, pentru îndeplinirea
obiectivelor programului de cercetare.
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(2) Periodic, studentul-doctorand şi conducătorul său de doctorat pot solicita consiliului SDBI
şi/sau Facultăţii de Biologie şi Geologie situaţia utilizării resurselor financiare ale grantului
doctoral.

Art. 29.
(1) Studentul-doctorand se află sub autoritatea conducătorului de doctorat (sau a ambilor
conducători de doctorat, în cazul cotutelei) - asistat de comisia de îndrumare - precum şi a
consiliului şi directorului SDBI, pe întreaga desfăşurare a stagiului de cercetare doctorală.
(2) Activitatea didactică din programul de studii avansate a studentui-doctorand se află sub
autoritatea titularului de curs/disciplină, precum şi a consiliului şi directorului SDBI.
Art. 30.
Programul de activitate al studentului-doctorand în cadrul SDBI este de 40 ore săptămanal,
detaliat de comun acord cu conducătorul de doctorat. În funcţie de specificul temei abordate,
conducătorul de doctorat poate elabora un program flexibil studentului-doctorand, care să
includă activităţi în alte laboratoare/centre/institute ale UBB sau din afara acesteia, studiu în
biblioteci, stagii de pregătire în alte institute de cercetare din ţară sau din străinătate, deplasări
pentru investigaţii de teren, deplasări la manifestări ştiinţifice în ţară sau în străinătate etc.
Art. 31. Studentul-doctorand al SDBI poate solicita întreruperea stagiului doctoral,
prelungirea acestuia sau intrarea în perioada de graţie pentru finalizarea şi susţinerea publică a
tezei de doctorat în temeiul şi condiţiile prevăzute la art. 6-8 din Regulamentul UBB de
organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat.
Art. 32. Depunerea la secretariatul ISD a oricărei solicitări legate de situaţia studentuluidoctorand (întreruperea doctoratului, prelungirea doctoratului, schimbarea conducătorului de
doctorat, schimbarea unei discipline din programul de pregătire bazat pe studii universitare
avansate) se face cu cel puţin 15 zile înainte de data de la care, în cazul aprobării, solicitarea
respectivă ar avea efect.
Art. 33.
(1) Studenţii-doctoranzi înmatriculaţi la SDBI în regim cu taxă au acelaşi statut, drepturi,
obligaţii şi program ca toţi ceilalţi studenţi-doctoranzi.
(2) Cuantumul taxei anuale de studiu şi cuantumul taxei pentru susţinerea publică a tezei de
doctorat sunt propuse de Consiliul profesoral al Facultăţii de Biologie şi Geologie şi aprobate
de Senatul UBB. Aceste taxe se fac publice până la data anunţării concursului de admitere la
doctorat pentru acel an universitar. Ele se încasează de către facultăţi.
(3) Obligaţiile şi eşalonarea achitării taxelor de către studenţii-doctoranzi sunt cele specificate
în Regulamentul UBB de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, art. 13,
alin. (1)-(7).
Art. 34.
(1) Neînţelegerile dintre studentul-doctorand şi SDBI se mediază de către CSUD.
(2) Neînţelegerile dintre studentul-doctorand şi conducătorul său de doctorat se mediază de
către consiliul SDBI. Partea nemulţumită de decizia consiliului SDBI se poate adresa la
CSUD.

VII. Admiterea la studiile universitare de doctorat - SDBI
Art 35.
(1) Admiterea la studiile universitare de doctorat în domeniul Biologie se face pe baza unui
concurs organizat de UBB în una sau două sesiuni, prin intermediul ISD, cu colaborarea
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SDBI, în conformitate cu metodologia cadru privind organizarea admiterii în instituţiile de
învăţământ superior din România, elaborată anual de MEC şi cu reglementările UBB.
(2) Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţi pentru înscrierea la concursul de admitere
sunt cele specificate la art. 36 alin. (1)-(5) al „Regulamentului UBB de organizare şi
desfăşurare a studiilor universitare de doctorat”.
Art. 36.
(1) În cererea de înscriere la concurs, fiecare candidat va indica un conducător de doctorat şi
va candida pe unul din locurile oferite de către acesta în sesiunea respectivă. În caz de reuşită,
acel conducător de doctorat va coordona studiile universitare de doctorat ale candidatului în
cauză. Numărul locurilor alocat fiecărui conducător de doctorat este făcut public de către ISDCSUD al UBB.
(2) Conducătorii de doctorat titulari, în colaborare cu consiliul SDBI, stabilesc detaliat data la
care va avea loc concursul de admitere, criteriile de evaluare şi selecţie a candidaţilor,
bibliografia necesară pregătirii candidaţilor şi alte condiţii pe care ei le consideră necesare
pentru ocuparea locurilor oferite la concursul de admitere.
(3) Toate informaţiile menţionate la alin. (2) vor fi comunicate în scris ISD-CSUD al UBB şi
făcute publice pe pagina de internet a Facultăţii de Biologie şi Geologie/SDBI cu cel puţin 2
luni înainte de data desfăşurării concursului de admitere.
(4) Concursul de admitere la doctorat constă din minimum două probe:
a) o probă scrisă de specialitate, pe baza bibliografiei stabilite de conducătorul de
doctorat;
b) un interviu în care se analizează preocupările stiinţifice în domeniu ale candidatului,
aptitudinile lui de cercetare, tema propusă pentru teza de doctorat şi rezultatele anterioare ale
candidatului, după cum rezultă din documentele depuse la înscrierea la concursul de admitere.
(5) La solicitarea conducătorului de doctorat şi cu acordul consiliului SDBI, în cadrul
concursului de admitere la doctorat pot fi prevăzute şi alte probe.
Art. 37.
(1) Probele de admitere la studiile universitare de doctorat din cadrul SDBI sunt evaluate de o
comisie de admitere constituită din conducătorul de doctorat (preşedinte, de drept) care a
oferit locul de student-doctorand pentru admitere şi cel puţin alţi doi specialişti (membri) din
UBB care au cel puţin funcţia de conferenţiar universitar sau de cercetător stiinţific gradul II.
(2) Comisiile de admitere sunt propuse de consiliul SDBI spre aprobare directorului CSUD.
(3) Comisia de admitere va întocmi un clasament al tuturor candidaţilor care au candidat pe
locurile/poziţiile alocate conducătorului de doctorat, precizând candidaţii admişi/eligibili
pentru ocuparea acestor locuri, cu respectarea prevederilor art. 24, alin (2) al prezentului
regulament.
(4) Candidatul va putea fi înmatriculat pe locul pentru care a candidat numai în urma obţinerii
avizului favorabil al consiliului/directorului SDBI.
(5) Directorul SDBI este responsabil de buna desfăşurare a concursului de admitere, de
respecarea normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare.

VIII. Programul de pregătire a studentului-doctorand
Art.38.
Programul de pregătire a unui student doctorand în domeniul Biologie cuprinde: a) un
program bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul SDBI în formaţiuni
instituţionalizate de studiu şi b) un program individual de cercetare ştiinţifică.
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Art. 39.
(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este organizat de SDBI în
conformitate cu art. 39-43 ale „Regulamentului UBB de organizare şi desfăşurare a studiilor
universitare de doctorat”.
(2) Acest program are o durată de 12 săptămâni, se desfăşoară în primul semestru al stagiului
doctoral şi nu poate fi prelungit.
(3) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate în Biologie este alcătuit din
activităţi didactico-stiinţifice (cursuri, lucrări de laborator, seminarii, dezbateri, consultaţii) şi
activităţi efectuate individual, aferente/specifice disciplinelor, stabilite de către titularii
cursurilor.
(4) Studentul-doctorand trebuie să participe la activităţile alocate la cel puţin 3 discipline din
programul de studii universitare avansate (3-4 ore fizice/săptămână, respectiv 36-48
ore/semestru). Aceste discipline sunt stabilite de conducătorul de doctorat şi studentuldoctorand şi sunt supuse aprobării consiliului SDBI. Conţinutul tematic al disciplinelor este
stabilit de titularii lor.
(5) Activităţile aferente fiecarei discipline din programul de studii avansate pot fi desfăşurate
după un orar săptămânal sau unul intensiv (sistem modular) pe baza unui orar aprobat de
Consiliul SDBI, cu respectarea cuantumului de ore fizice alocate disciplinei.
(6) Disciplinele care trebuie urmate de un student-doctorand în cadrul programului de
pregătire bazat pe studii universitare avansate în Biologie sunt alese, de regulă, din oferta
anuală a SDBI, în conformitate cu Planul de învăţământ al acesteia (a se vedea art. 19, alin. k
din prezentul regulament), cu următoarele excepţii, în care una din cele trei discipline poate fi
aleasă din programele:
a. unei alte şcoli doctorale din UBB, dacă studentul-doctorand şi conducătorul său de
doctorat consideră, de comun acord, că această disciplină este mai utilă îndeplinirii
obiectivelor programului de cercetare doctorală,
b. unei alte şcoli doctorale din afara UBB, în cazul conducerii în cotutelă a
studentului-doctorand, în conformitate cu acordul încheiat între UBB şi instituţia parteneră,
c. unei specializări de nivel masteral (ştiinţific) a Facultăţii de Biologie şi Geologie,
dacă disciplina nu a mai fost urmată de către studentul-doctorand şi dacă conducătorul
doctorandului este de acord că această disciplină este neceară pregătirii sale şi îndeplinirii
obiectivelor stagiului doctoral.
(7) Studentul-doctorand trebuie să realizeze cel puţin 60 de credite transferabile, ca urmare a
frecventării programului de bazat pe studii universitare avansate al SDBI. Creditele obţinute
în cadrul altor prgrame doctorale, din ţară sau din străinătate pot fi echivalate, cu aprobarea
consiliului SDBI.
(8) În condiţiile specificate la art. 32 şi 40 din „Regulamentul UBB de organizare şi
desfăşurare a studiilor universitare de doctorat”, studentul-doctorand primeşte câte o
adeverinţă pentru fiecare disciplină frecventată în cadrul programului de pregătire bazat pe
studii universitare avansate. Adeverinţele sunt eliberate de titularul disciplinei, contrasemnate
de către conducătorul său de doctorat şi avizate de directorul SDBI. În cazul în care studentuldoctorand a solicitat prezentarea la examenul aferent unei discipline, în adeverinţă se va
menţiona calificativul (foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatifăcător) obţinut în urma
examinării. Adeverinţele se depun de către studentul-doctorand la secretariatul ISD, acestea
constituind dovada îndeplinirii de către acesta a obţigaţiilor contractuale.
Art.40.
(1) Programul individual de cercetare ştiinţifică are ca obiectiv principal elaborarea de către
studentul-doctorand a tezei de doctorat. Programul se realizează sub îndrumarea
conducătorului de doctorat sau a celor doi conducători, în cazul cotutelei. Exceptând cotutela,
activitatea ştiinţifică a fiecărui student-doctorand al SDBI se defăşoară în cadrul
departamentelor, institutelor, centrelor şi laboratorelor Facultăţii de Biologie şi Geologie.
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(2) Studentul-doctorand face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat şi
participă efectiv la proiectele de cercetare ale acestei echipe. Responsabilitatea asupra
structurii, conţinutului, desfăşurării şi organizării programului revine conducătorului de
doctorat.
(3) În programul individual de cercetare ştiinţifică al studentului-doctorand sunt planificate 3
expuneri orale, în prezenţa conducătorului de doctorat şi a comisiei de îndrumare: a. în anul I
al studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand prezintă proiectul de cercetare
elaborat în vederea realizării tezei de doctorat; b. în celelalte 4 semestre ale stagiului doctoral,
studentul-doctorand prezintă câte un raport de progres al cercetării prpprii, în care sintetizează
rezultatele ştiinţfice intermediare obţinute de el şi pe care le va valorifica în teza de doctorat.
(4) Conducătorul unui student-doctorand poate solicita rapoarte de activitate suplimentare faţă
de cele prevăzute iniţial. Raportul suplimentar va fi solicitat studentului-doctorand cu cel
puţin 30 de zile îninte de termenul propus pentru susţinerea acestuia.
(5) Evaluarea proiectului de cercetare al studentului-doctorand se finalizează prin
calificativele admis sau respins. Calificativul admis permite promovarea studentuluidoctorand în programul de cercetare. Dacă a fost declarat respins, studentul-doctorand va
reface proiectul de cercetare, ţinând cont de sugestiile conducătorului de doctorat şi ale
comisiei de îndrumare. Susţinerea proiectului de cercetare refăcut va avea loc în maxim 30 de
zile de la comunicarea calificativului. Dacă şi de această dată se acordă calificativul respins,
studentul-doctortand este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat. În acest
caz, studentul-doctorand primeşte un certificat de absolvire a programului de pregătire
universitară avansată.
(6) În conformitate cu „Regulamentului UBB de organizare şi desfăşurare a studiilor
universitare de doctorat”, data efectivă a fiecărei expuneri este stabilită de conducătorul de
doctorat în urma primirii unei solicitări scrise din partea studentului-doctorand. Intervalul
între două expuneri consecutive trebuie să fie de cel mult 12 luni. Conducătorul de doctorat
nu poate lipsi de la nicio expunere, iar din comisia de îndrumare trebuie să fie prezenţi cel
puţin 2 membri.
(6) Fiecare expunere a studentului-doctorand este finalizată printr-un proces-verbal în care se
consemnează principalele observaţii şi recomandări făcute de conducătorul de doctorat şi de
membrii comisiei de îndrumare. Un exemplar din procesul-verbal, semnat de conducătorul de
doctorat şi de membrii prezenţi ai comisiei de îndrumare se depune la secretariatul ISD.
(7) Programul individual de cercetare trebuie concretizat de către fiecare student-doctorand
prin comunicarea rezultatelor proprii la cel puţin 2 manifestări ştiinţifice din ţară sau din
strinătate şi prin publicarea lor în articole de specialitate în reviste indexate în bazele de date
internaţionale. Programul de cercetare al studentului-doctorand se consideră îndeplinit dacă
doctorandul face dovada respectării acestor condiţii.
(8) Conducătorul de doctorat şi directorul SDBI au obligaţia să informeze studentul doctorand
cu privire la cerinţele standard de validare a tezelor de doctorat, pe baza publicaţiilor, cerinţe
elaborate de Comisia 19 a CNATDCU.
IX Elaborarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat
Art. 41.
Teza de doctorat reprezintă o lucrare ştiinţifică, rezultat al cercetărilor de teren şi laborator
efectuate de doctorand în conformitate cu tematica tezei şi planul de elaborare al acesteia.
Teza de doctorat trebuie să fie o dovadă că doctorandul şi-a însuşit metodologia de cercetare
în domeniul abordat, că a asimilat cele mai noi rezultate din domeniu, că a dobândit
competenţele necesare unei cercetări avansate şi că este capabil să desfăşoare o cercetare
autonomă. Teza trebuie să aducă rezultate noi la cunoaşterea în tematica abordată, publicabile
în fluxul principal de publicaţii din ştiinţele vieţii.
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Art. 42.
Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor,
informaţiilor, opiniilor şi demonstraţiilor conţinute în teză. Este obligatorie menţionarea sursei
pentru orice material preluat. Conducătorul de doctorat este responsabil, împreună cu autorul,
de respectarea standardelor de calitate şi etică profesională, inclusiv de asigurarea
originalităţii conţinutului tezei de doctorat.
Art. 43.
Teza trebuie redactată pe parcursul ultimelor două semestre. În redactarea tezei, studentuldoctorand trebuie să respecte structura decisă împreună cu conducătorul de doctorat precum şi
regulile de redactare prevazute în „Ghidul de redactare a tezei de doctorat” elaborat de SDBI.
Art. 44. Studentul-doctorand care a încheiat redactarea tezei declanşează procedura
premergătoare organizării susţinerii publice a tezei de doctorat.
a. Studentul-doctorand predă câte un exemplar al tezei conducătorului/conducătorilor
de doctorat şi fiecărui membru al comisiei de îndrumare şi le socită acestora evaluarea iniţială
a tezei.
b. Conducătorul de doctorat şi/sau membrii comisiei de îndrumare pot refuza acordul
de susţinere publică a tezei solicitat de studentul-doctorand dacă constată erori metodologice,
interpretări eronate ale rezultatelor, documentare bibliografică superficială, încălcarea
regulilor de bună conduită a activităţii de cercetare sau plagierea rezultatelor. În funcţie de
defecţiunile constatate conducătorul de doctorat şi membrii comisiei vor propune studentuluidoctorand măsurile adecvate de remediere.
c. Titlul tezei de doctorat poate fi modificat de către studentul-doctorand până în
momentul obţinerii acordului de susţinere publică dat de conducătorul de doctorat şi membrii
comisiei de îndrumare. După acordul scris al acestora, titul tezei de doctorat nu mai poate fi
modificat.
Art. 45.
Studiile universitare de doctorat în domeniul Biologie se finalizează prin susţinerea în şedinţă
publică a tezei de doctorat, în prezenţa comisiei de specialitate. Acest proces se realizează
prin colaborarea dintre SDBI, CSUD şi ISD. Numirea comisiei de susţinere publică a tezei,
documentele pe care studentul-doctorand trebuie să le înainteze secretariatului ISD, procedura
de evaluare a tezei de către membrii comisiei, termenele şi protocolul de desăşurare a sedinţei
şi de acordare a titlului de doctor sunt cele prevăzute în „Regulamentul UBB de organizare şi
desfăşurare a studiilor universitare de doctorat” (art. 50-60).

X. Evaluarea şi monitorizarea internă şi externă a SDBI
Art. 46.
Evaluarea internă a calităţii programului de studii universitare de doctorat (rezultatele
studenţilor-doctoranzi, conducătorilor de doctorat, consiliului şi directorului SDBI) are loc
periodic (de regulă, anual) şi se efectuează de către Consiliul SDBI şi Consiliul profesorsal al
Facultăţii de Biologie şi Geologie, pe baza procedurilor şi criteriilor elaborate de CSUDUBB.
Art. 47.
SDBI este evaluată extern, la intervale de 5 ani, de către ARACIS sau de către o altă agenţie
de asigurare a calităţii din ţară sau din străinătate, pe baza unui sistem de criterii şi al unei
metodologii aprobate prin HG, la propunerea MEC. Rezultatul evaluării este făcut public iar
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consecinţele evaluării negative sunt cele stipulate în „Regulamentul UBB de organizare şi
desfăşurare a studiilor universitare de doctorat”.
Art. 48.
În conformitate cu LEN nr. 1/2011 şi „Regulamentul UBB de organizare şi desfăşurare a
studiilor universitare de doctorat” sunt considerate incompatibile (interzise) următoarele
situaţii:
(a) Este interzis ca un candidat la studiile universitare de doctorat să se afle în relaţie
de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, cu membri ai comisiei de admitere la
doctorat în faţa căreia trebuie să susţină probele de concurs.
(b) Este interzis ca un student-doctorand să se afle în relaţie de soţi, afini si rude până
la gradul al III-lea inclusiv, cu conducătorul său de doctorat, cu membri ai comisiei sale de
îndrumare sau ai comisiei de doctorat numite în vederea susţinerii publice a tezei sale de
doctorat.
(c) Persoane care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea
inclusiv, nu pot fi numite în aceeaşi comisie de admitere la doctorat, comisie de îndrumare a
unui student-doctorand sau comisie de doctorat.
XI. Dispoziţii finale
Art. 49.
(1) Regulamentul SDBI este elaborat de consiliul SDBI prin consultarea tuturor
conducătorilor de doctorat titulari ai acestei şcoli.
(2) Regulamentul SDBI se completează, ori de câte ori este necesar, cu reglementările legale
noi care vizează aspecte ale activităţii SDBI.
(3) Prevederile prezenzului regulament se aplică tuturor studenţilor-doctoranzi care sunt sub
incidenţa LEN nr. 1/2011 şi Codului studiilor universitare de doctorat – HG nr. 681/2011.
Excepţiile sunt prevăzute în „Regulamentul UBB de organizare şi desfăşurare a studiilor
universitare de doctorat”.

