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senat.ubbcluj.ro 

privind aprobarea modificărilor la Regulamentul UBB de organizare şi 
desfăsurare de doctorat nr. 483/13.01.2020 

' 

Având în Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2 721/22.03.2021 privind 
aprobarea modificărilor Regulamentului UBB de organizare şi desfăşurare a studiilor de 
doctorat nr. 483/2020, 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru regulamente şi probleme 
juridice şi al Comisiei pentru Cercetare ştiinţifică, 

În temeiul art. 39lit. y) din Carta UBB, 

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, 
reunit în şedinţă online la data de 19 aprilie 2021, 

hotărăste: 
' 

Art. 1. Regulamentul UBB de organizare şi desfăşurare a studiilor de doctorat se modifică 
şi se completează după cum urmează: 

1. Art. 45, alin. 3) se completează prin inserarea dispoziţiei: 
... În cazul în care la resusţinerea proiectului sau a raportului de cercetare studentul 
doctorand obţine din nou calificativul "respins" sau proiectul/raportul nu este 
resusţinut în perioada prevăzută, consiliul şcolii doctorale aprobă exmatricularea 
studentului doctorand, la propunerea conducătorului de doctorat. 

2. Art. 61, alin. 1) se completează prin inserarea, la final, a prevederii: 
.. . Studenţii doctoranzi cu bursă vor efectua activitate didactică de 2 până la 6 
ore/săptămână, cu respectarea ariei de competenţă a fiecăruia, pe parcursul a 
minim 3 semestre (seminarii sau laboratoare), sau alte activităţi documentabile 
(printr-un raport de activitate lunară) în folosul departamentului şi/sau şcolii 
doctorale de care aparţin. 



3. Anexa 3, punctele 6 şi 7 
... În cazuri bine justificate, pe baza unei cereri formulate de doctorand, avizată de 
conducătorul de doctorat şi aprobată de către directorul CSUD se poate organiza 
susţinerea exclusiv online. 

Şedinţa de susţinere publică va fi înregistrată (inclusiv momentul comunicării 
rezultatului deliberării comisei) ... 

Art. 2. Regulamentul, cu modificările prevăzute la art. 1 va fi republicat. 


