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INSTITUTUL DE STUDII DOCTORALE 
 

CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT  

Nr. 4336/ 19 aprilie 2022 
 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea procedurii de implementare administrativă a Doctoratului 

European 

 

Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat al Universității Babeș- Bolyai, reunit în cadrul 

ședinței din data de 15 aprilie 2022,  

HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă procedura de implementare administrativă a Doctoratului European, conform 

Anexei.  

 

Director C.S.U.D. 

Prof. univ. dr. Zoltán NÉDA   

 

 

 

 

 

 

 



 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 
Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06  

doctorat@ubbcluj.ro 
doctorat.ubbcluj.ro 

 
 

INSTITUTUL DE STUDII DOCTORALE 
 

PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE A  

DOCTORATULUI EUROPEAN 

Preambul:  

Hotărârea Senatului nr. 19/15.02.2021privind aprobarea modificării criteriilor de 
implementare a Doctoratului European la Universitatea Babeș-Bolyai: 

https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/02/HS-nr.-19-privind-aprobarea-
modificarilor-criteriilor-de-implementare-a-Doctoratului-European-la-UBB.pdf 

 
 
Pentru obținerea certificatului de Doctorat European, vor fi îndeplinite 
următoarele condiții / etape:  

 

1. Înscrierea pe ruta Doctorat European  
 

Studentul – doctorand depune o cerere la școala doctorală, în care menționează că dorește să 
se angajeze pe ruta Doctoratului European. Această cerere poate fi depusă cel târziu din anul 
doi al studiilor doctorale (odată cu intrarea în programul de cercetare științifică din cadrul 
studiilor doctorale). 

Cererea trebuie aprobată de către conducătorul de doctorat și avizată de către directorul de 
școală doctorală, și ulterior de către Directorul CSUD.  

 

2. Întocmirea Acordului de stagiu 
 

Studentul – doctorand trebuie să urmeze un stagiu de minim 4 luni la una sau maxim 
două universități din Uniunea Europeană. În cazul în care stagiul va fi desfășurat online, se va 
încheia un acord între cei doi supervizori, care să conțină toate informațiile despre traseul 
stagiului de cercetare pe care studentul-doctorand îl va avea la universitatea parteneră. 
Formularul se găsește accesând link-ul: https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/formulare/ 

Pentru stagiile care se vor desfășura față în față, studentul doctorand realiza deplasarea în 
stagiu în baza Dispoziției Rectorului.  

 

3. Efectuarea stagiului 
 

Stagiul de cercetare din cadrul Doctoratului European se va realiza la o universitate de 
prestigiu (exemple de universităţi care implementează Doctoratul European în formulă 
identică şi/sau similară celei propuse de UBB: 

https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/02/HS-nr.-19-privind-aprobarea-modificarilor-criteriilor-de-implementare-a-Doctoratului-European-la-UBB.pdf
https://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/02/HS-nr.-19-privind-aprobarea-modificarilor-criteriilor-de-implementare-a-Doctoratului-European-la-UBB.pdf
https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/formulare/
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https://news.ubbcluj.ro/ubb-implementeaza-doctoratul-european/ ) 

 

După efectuarea stagiului, în termen de o lună de la întoarcerea din stagiu, studentul-
doctorand va depune la ISD, un document semnat de către supervizorul de la universitatea la 
care a efectuat stagiul.  

Documentul trebuie să ateste parcurgerea stagiului, mai exact, toate informațiile necesare 
emiterii Certificatului de Doctorat European: denumirea universității, a 
departamentului/laboratorului unde a fost desfășurat stagiul de cercetare, perioada exactă a 
stagiului, numele supervizorului.  

 

4. Pregătiri pentru susținerea publică  
 

Studentul – doctorand va depune la ISD, cu cel puțin 23 de zile înainte de data susținerii tezei, 
recomandări scrise pentru susținerea tezei din partea a cel puțin doi referenți și/sau cadre 
didactice și/sau de cercetare, de la universități sau unități de cercetare de prestigiu din 
Uniunea Europeană.  

 

5. Susținerea publică a tezei de doctorat în cadrul Doctoratului European  

Teza de doctorat va fi redactată într-o limbă de circulație internațională.  

Pentru respectarea prevederilor din procedura de implementare a Doctoratului European la 
UBB, din componența comisiei de susținere publică va face parte ca referent, cel puțin un 
cadru didactic/de cercetare dintr-o universitate sau unitate de cercetare de prestigiu din 
Uniunea Europeană.  

 

6. Emiterea Certificatului de Doctorat European  

După obținerea titlului de doctor prin ordin de validare de la Ministerul Educației, UBB va 
elibera Certificatul de Doctorat European, în termen de maxim 3 luni de la publicarea 
ordinului ministrului prin care este atribuit titlul de doctor.  
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