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Regulamentul  

Şcolii Doctorale Religie, Cultură, Societate 
 

 

CAPITOLUL I.  

Dispoziţii Generale 
 

Art.1. 
(1) Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii 
universitare de doctorat este adoptat în temeiul Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, al 
Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr.681/2011, al Cartei 
Universităţii „Babeş–Bolyai” din Cluj-Napoca/2014, al Regulamentului privind alegerea în 

structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, din 
13 iulie 2015 şi al Regulamentului Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind 

abilitarea, aprobat de Senat prin Hotărârea Nr. 4665/09.03.2015. 
 
(2) Regulamentul se aplică în cadrul Universităţii „Babeş–Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB), în 
calitate de instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), pentru consiliul 
pentru studii universitare de doctorat (CSUD) şi pentru şcolile doctorale acreditate sau 
autorizate provizoriu care funcţionează în cadrul Universităţii, precum şi pentru relaţiile 
acestora cu alte structuri ale Universităţii şi pentru relaţiile IOSUD cu alte entităţi exterioare. 
(3) Potrivit principiului subsidiarităţii, toate domeniile care nu sunt reglementate expres prin 
Lege, Cod, Cartă sau Regulament sunt, în limita acestora, de competenţa şcolilor doctorale, 
prin regulamentele proprii şi prin actele în temeiul acestora. 
 
 
CAPITOLUL II.  

Studiile universitare de doctorat 
 

Art.2. 
(1) Studiile universitare de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare 
oferite de UBB a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în 
realizarea cercetării științifice și capabile de inserție pe piața muncii înalt calificate. Ele 
constau în formarea, prin cercetare, pentru cercetare-dezvoltare și inovare.  
(2) Studiile universitare de doctorat permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul 
European al Calificărilor (EQF) și din Cadrul Național al Calificărilor. 
(3) UBB organizează, prin școlile doctorale, studii universitare de doctorat științific. Deoarece 
în cadrul Școlii Doctorale Religie, Cultură, Societate (ȘDRCS) se organizează numai 
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programul de studii universitar de doctorat științific, programele de studii universitare 
organizate de această școală sus numită conduc la obținerea unui doctorat științific. 
(4) Doctoratul științific are ca finalitate producerea, pe baza unor metode științifice, de 
cunoaștere științifică originală, relevantă internațional, fiind o condiție pentru cariera 
profesională în învățământul superior și în cercetare. 
(5) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat științific, UBB conferă diploma și 
titlul de doctor conform domeniului științific al conducătorului de doctorat implicat. 
(6) Programul de studii universitare de doctorat este organizat de ȘDRCS sub coordonarea 
CSUD al UBB. 
(7) Studiile universitare de doctorat în ȘDRCS se pot desfășura într-una din limbile română, 
maghiară, germană, sau o altă limbă de circulație internațională. 

 
Art. 3. 

(1) Admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat se realizează pe baza unui concurs de 
admitere organizat de UBB, prin Institutul de Studii Doctorale (ISD), în conformitate cu 
metodologia cadru privind organizarea admiterii în instituțiile de învățământ superior din 
România, elaborată anual de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 
(MECTS), și cu reglementările proprii ale UBB, iar înmatricularea studenților-doctoranzi se 
face cu prima zi a anului universitar. 
(2) Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii universitare de doctorat numai 
absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi străinătate, conform 
art.153 alin. (2) din Legea educației naţionale nr.1/2011. Diploma de absolvire sau de licență 
a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor 
trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în 
specialitate. 
(3) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se poate face 
indiferent de domeniul în care candidatul a obținut diploma de licență și cea de master. 

 
Art. 4. 

(1) Prin consultare cu consiliul ȘDRCS, conducătorii de doctorat titulari stabilesc, în mod 
detaliat și cel puțin cu 2 luni înainte de data desfășurării concursului de admitere, criteriile de 
evaluare a candidaților și cele de selecție a candidaților pentru locurile oferite de ei la 
concursul de admitere. Aceste criterii vor fi comunicate în scris Institutului de Studii 
Doctorale și făcute publice prin mijloace cât mai variate și accesibile, inclusiv prin Internet. 
(2) Se interzice, sub sancțiunea legii, ca prin criteriile de evaluare a candidaților și cele de 
selecție a candidaților să se promoveze vreo formă de discriminare directă sau indirectă între 
candidații la studiile universitare de doctorat. 
(3) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic 
European sau ai Confederației Elvețiene au acces la studiile universitare de doctorat în 
aceleași condiții cu cele prevăzute de actele normative pentru cetățenii români, inclusiv în 
ceea ce privește taxele (taxa pentru concursul de admitere, taxa de studiu, taxa de susținere a 
tezei de doctorat). 

 
Art. 5. 

(1) Concursul de admitere la doctorat constă din cel puțin două probe: 
a)  o probă scrisă de specialitate, pe baza unei tematici anunțate de conducătorul de 

doctorat cu cel puțin 2 luni înainte de data desfășurării concursului de admitere; 
b)  un interviu în cadrul căruia se analizează preocupările științifice ale candidatului, 

aptitudinile lui de cercetare și tema propusă pentru teza de doctorat. 
(2) În funcție de specificul domeniului, pot fi prevăzute în cadrul concursului de admitere la 
doctorat și alte probe (chiar eliminatorii), la solicitarea conducătorilor de doctorat titulari și cu 
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acordul consiliului școlii doctorale, de exemplu: cunoaşterea limbilor clasice (latină, greacă, 
ebraică). 
(3) Probele se dau în fața unei comisii de admitere constituite din conducătorul de doctorat, 
care a oferit locul de student-doctorand pentru admitere, și cel puțin alți 2 specialiști din UBB 
care au cel puțin funcția de conferențiar universitar sau cercetător științific gradul II. 
Președintele comisiei de admitere este conducătorul de doctorat. Comisiile de admitere sunt 
propuse de consiliul școlii doctorale și se aprobă de directorul CSUD. 
(4) După evaluarea probelor (făcută pe baza criteriilor de evaluare stabilite), comisia de 
admitere nominalizează, pe baza criteriilor de selecție stabilite, candidatul care urmează să 
ocupe locul de student-doctorand scos la concurs. Acest candidat va putea fi înmatriculat pe 
locul respectiv numai în urma obținerii avizului favorabil al consiliului ȘDRCS în care 
conducătorul de doctorat este titular. 

 
Art. 6. 

(1) ȘDRCS asigură transparența procedurilor de evaluare și de selecție a candidaților pentru 
admiterea la doctorat pe locurile oferite de conducătorii de doctorat titulari și garantează 
accesul la aceste informații, inclusiv prin publicarea pe Internet și prin alte mijloace de 
informare (broșuri, afișe etc.). 
(2) Directorul școlii doctorale răspunde pentru buna desfășurare a concursului de admitere, în 
condițiile respectării normelor de calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare. 

 
Art. 7. 

(1) Cu ocazia înscrierii la un concurs de admitere, candidatul la studiile universitare de 
doctorat își alege un conducător de doctorat, dintre acei conducători de doctorat ai UBB care 
oferă locuri de student-doctorand pentru acel concurs de admitere în cadrul ȘDRCS și 
concurează pentru ocuparea unui loc al conducătorului respectiv. În cazul reușitei, acel 
conducător de doctorat va coordona studiile universitare de doctorat ale candidatului respectiv 
în cadrul ȘDRCS în care conducătorul de doctorat este titular. 
(2) Admiterea constă într-o probă scrisă sau proiect ştiinţific, interviul în faţa comisiei de 
admitere şi CV-ul candidatului (traiectoria universitară). 
(3) În urma propunerii conducătorului de doctorat, un student-doctorand poate fi înmatriculat 
numai în urma obţinerii avizului favorabil al Consiliului Şcolii Doctorale. 
(4) Persoana înmatriculată într-un program de studii universitare de doctorat are, pe tot 
parcursul studiilor sale universitare de doctorat, calitatea de student-doctorand, mai puțin 
eventualele perioade de întrerupere a acestora și eventuala perioadă de grație, acordate 
conform prevederilor prezentului Regulament. 

 
Art. 8. 

(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate are o durată efectivă cumulată 
de maximum 3 luni, echivalentul a 12 săptămâni de activitate didactică şi un număr de 30 de 
credite. Programul se desfăşoară pe durata primului semestru şi este urmat de studenţii anului 
I. 
(2) Îndrumarea studentului doctorand de către conducătorul de doctorat se realizează pe 
perioada programului de doctorat (inclusiv pe durata programului de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate), a cărui durată este de 3 ani, care poate include una sau mai multe 
perioade de prelungire care, cumulate, nu pot depăși 4 ani. 
(3) Durata programului de doctorat este, de regulă, de 3 ani (conform Legii 1/2011, art. 159, 
alin. 3) și cuprinde perioada de la data înmatriculării până la data susținerii publice a tezei de 
doctorat. 
(4) ȘDRCS poate recunoaște parcurgerea unor stadii anterioare de doctorat și/sau a unor stagii 
de cercetare științifică, desfășurate în țară sau în străinătate, în universități sau în centre de 
cercetare de prestigiu, precum și recunoașterea unor cursuri parcurse în cadrul programelor de 
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studii universitare de master de cercetare (conform Legii 1/2011, art. 159, alin. 4), această 
recunoaștere diminuând perioada de pregătire sub 3 ani, iar teza de doctorat se poate susține, 
în aceste condiții, mai devreme. 

 
Art. 9. 

(1) Studiile universitare de doctorat cuprind: 
a)  un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, parcurs în cadrul 
ȘDRCS și alcătuit din activități desfășurate în formațiuni instituționalizate de studiu; 

b)  un program individual de cercetare științifică. 
(2) Programele de studii universitare de doctorat în cadrul ȘDRCS se desfășoară la forma de 
învățământ cu frecvență și frecvență redusă. 
(3) Programele de studii universitare de doctorat în cadrul ȘDRCS se organizează de la 
bugetul de stat, pe baza unui număr de granturi doctorale multianuale, acordate de MECTS. 
(4) O persoană poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de 
studii universitare de doctorat.  
(5) Programele de studii universitare de doctorat în cadrul ȘDRCS pot fi organizate și cu 
finanțare în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite.  
(6) Pentru studenții-doctoranzi în regim cu taxă, Senatul UBB stabilește pentru fiecare an 
universitar, la propunerea consiliului Facultății de Teologie Romano-Catolică/consiliul 
ȘDRCS, o taxă anuală de studiu și o taxă pentru susținerea tezei de doctorat. Aceste taxe se 
fac publice până la data anunțării concursului de admitere la doctorat pentru acel an 
universitar. Ele se încasează de Facultatea de Teologie Romano-Catolică. 
(7) Pe parcursul studiilor sale de doctorat, mai puțin eventualele perioade de întrerupere și 
eventuala perioadă de grație, studentul-doctorand în regim cu taxă are obligația de a achita, în 
condițiile stabilite de Senatul Universității Babeș-Bolyai, taxa de studiu pentru fiecare 
semestru universitar, inclusiv pentru semestrul în care are loc susținerea publică a tezei de 
doctorat. Taxa de studiu pe un semestru dintr-un an universitar reprezintă 50% din taxa anuală 
de studiu stabilită pentru anul universitar respectiv. 
(8) Studentul-doctorand în regim cu taxă, care va întrerupe studiile universitare de doctorat la 
sfârșitul semestrului I dintr-un an universitar (respectiv reia, după o întrerupere, studiile 
universitare de doctorat la începutul semestrului II dintr-un an universitar) va plăti taxa de 
studiu numai pentru semestrul I (respectiv semestrul II) din acel an universitar. 
(9) Odată cu depunerea la secretariatul Institutului de Studii Doctorale a documentelor în 
vederea declanșării organizării susținerii publice a tezei de doctorat a unui student-doctorand 
în regim cu taxă, studentul-doctorand va face dovada achitării taxei de susținere publică a 
tezei de doctorat. 
(10) Pe parcursul studiilor sale de doctorat, studentul-doctorand mai este sprijinit și de o 
comisie de îndrumare formată din alte 3 cadre didactice sau de cercetare din UBB, care au 
titlul de doctor și cel puțin funcția de lector universitar sau de cercetător științific gradul III. 
Componența comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat, în urma 
consultării cu studentul-doctorand, în termen de cel mult 30 de zile de la data înmatriculării 
acestuia. 

 
Art. 10. 

(1) Modelul-cadru al contractului de studii universitare de doctorat și cel al actelor adiționale 
la acest contract se elaborează de secretariatul ISD în concordanță cu prevederile Codului 
studiilor universitare de doctorat și ale prezentului Regulament. 
(2) Studiile universitare de doctorat se încheie cu susținerea publică a unei lucrări originale, 
numită teză de doctorat, care este rezultatul activității de cercetare desfășurate de studentul-
doctorand pe parcursul studiilor universitare de doctorat. Ea trebuie să respecte cerințele 
stabilite prin regulamentul ȘDRCS. Pe baza tezei de doctorat și a susținerii publice a acesteia 
se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor. 
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(3) Se consideră că un student-doctorand și-a finalizat studiile de doctorat dacă a susținut 
public teza de doctorat și, în urma susținerii publice, s-a acordat acestuia cel puțin calificativul 
satisfăcător. 
(4) Comisia de susţinere publică a tezei de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat 
(conducătorii de doctorat, în cazul tezelor în cotutelă) şi aprobată de Consiliul Şcolii 
Doctorale*(*consiliul şcolii doctorale din care face parte conducătorul de doctorat principal, 
în cazul tezelor în cotutelă) şi de Directorul CSUD al UBB din Cluj-Napoca (inclusiv în cazul 
tezelor de doctorat în cotutelă, când conducătorii de doctorat fac parte din două IOSUD, iar 
UBB este IOSUD principală). 

 
Art. 11.  

(1) ȘDRCS stabileşte formatul-tip al tezei de doctorat. 
(2) Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultarea cu 
conducătorul de doctorat şi va respecta formatul-tip al tezei de doctorat stabilit de ȘDRCS. 
(3) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat de către studentul-doctorand până în momentul 
finalizării acesteia în vederea susţinerii publice, cu acordul conducătorului de doctorat. 
(4) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice 
material preluat. 
(5) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi 
informaţiilor prezentate în teză, opiniile şi demonstraţiilor exprimate în teză . 
(6) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor 
de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit 
prevederilor art.170 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

 
Art. 12.  

(1) Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente publice şi se redactează 
şi în format digital. Teza de doctorat şi anexele sale se publică pe un site administrat de 
Ministerul Educaţiei Naţionale, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de 
autor.  
(2) Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în 
conformitate cu prevederile legii. 

 
Art. 13.  

(1) Evaluarea tezei de doctorat se face ținând cont de următoarele: 
a)  rezultatele cercetării; 
b)  caracterul inovativ al acesteia; 
c)  actualitatea temei abordate în contextul cercetărilor avansate din domeniul tezei; 
d)  inserția cercetării într-un domeniu de interes major; 
e)  capacitatea studentului-doctorand de a disemina – prin chiar teza de doctorat, dar și 

prin publicațiile asociate, pe durata stagiului doctoral – rezultatele originale la care a 
ajuns pe parcursul cercetării. 

(2) Teza de doctorat este supusă lecturii și discuției comisiei de îndrumare. În urma acesteia, 
fiecare membru al comisiei de îndrumare (inclusiv conducătorul de doctorat) redactează un 
scurt raport, numit raport de presusținere, pe lângă completarea formularului tip care se află 
pe site-ul ISUD, în care recomandă/nu recomandă acceptarea tezei în susținere publică.  
(3) Conducătorul de doctorat întocmește o sinteză a acestor rapoarte și înaintează acest raport 
spre aprobare Consiliului ȘDRCS.  

 
Art. 14.  

(1) Susţinerea tezei de doctorat se finalizează prin susţinerea publică a tezei de doctorat în faţa 
comisiei de susţinere publică, denumită în continuare comisie de doctorat. 
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(2) Susţinerea publică a tezei de doctorat are loc numai după ce conducătorul de doctorat şi 
comisia de îndrumare şi-au dat acordul. 
(3) Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de Consiliul 
ȘDRCS. Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 (cinci) membri: preşedintele, ca 
reprezentant al IOSUD, conducătorul de doctorat şi cel puţin 3 (trei) referenţi oficiali din ţară 
sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat şi din care 
cel puţin 2 (doi) îşi desfăşoară activitatea în afara IOSUD, respectiv UBB din Cluj-Napoca. 
Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel puţin funcţia de conferenţiar 
universitar sau cercetător ştiinţific gradul II ori au calitatea de conducător de doctorat, în ţară 
sau în străinătate. 

 
Art. 15. 

(1) ȘDRCS aprobă componenţa comisiei de doctorat pe baza unor standarde de performanţă 
ştiinţifică minimale a membrilor comisiei de doctorat, standarde impuse de obţinerea abilitării 
de a conduce doctorat, în conformitate cu reglementările Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 
(2) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc după evaluarea sa de către toţi membrii 
comisiei de doctorat şi în prezenţa a cel puţin 4 (patru) dintre aceştia, cu participarea 
obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat. 
(3) Susţinerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei 
de doctorat şi a publicului, conf. art. 168 alin.(3) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 
(4) Este interzisă oferirea de către studentul-doctorand a unor cadouri sau altor asemenea 
foloase necuvenite membrilor comisiei de doctorat, sau solicitarea ca studentul-doctorand să 
contribuie la decontarea unor cheltuieli aferente deplasării unor membri ai comisiei de 
doctorat sau organizării susţinerii publice a tezei de doctorat. 

 
Art. 16. 

(1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali comisia 
de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să-l atribuie tezei 
de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, 
„Satisfăcător” şi „Nesatisfăcător”. 
(2) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei, 
abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, inclusiv 
plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate sau înlocuirea 
rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de doctorat este obligat să ia următoarele 
măsuri: 

a)  să sesizeze comisia de etică a Facultăţii de Teologie Romano-Catolică şi CSUD 
pentru a analiza şi soluţiona cazul, inclusiv prin exmatricularea studentului-
doctorand, potrivit art.306-310 şi art.318-322 din Legea Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011 si prevederilor Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea 
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările ulterioare. 

b)  să notifice abaterile tuturor membrilor comisiei de doctorat şi să propună acordarea 
calificativului „Nesatisfăcător”. 

(3) 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 conform domeniului științific al conducătorului de doctorat implicat. Propunerea se 
înaintează CNATDCU spre validare. 
(4) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat precizează 
elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi se 
solicită o nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceiaşi 
comisii de doctorat, ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere 
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publică se obţine calificativul „Nesatisfăcător”, titlul de Doctor  nu se acordă, iar studentul-
doctorand este exmatriculat. 
(5) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, lucrarea de doctorat 
poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la data primei invalidări, cu 
soluţionarea observaţiilor CNATDCU. Dacă lucrarea se invalidează şi a doua oară, titlul de 
Doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat. 

 
Art. 17.  

(1) Titlul de Doctor se atribuie prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale, după validarea 
tezei de doctorat de către CNATDCU. 
(2) În cazul constatării nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv 
în cazul constatării plagiatului, pe baza unor rapoarte întocmite de CNATDCU, de CNCS sau 
de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, 
Ministrul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice poate revoca, prin ordin, acordarea 
titlului de Doctor. 

 
Art. 18.  

(1) Diploma conferită după promovarea programului de studii universitare de doctorat se 
numeşte Diploma de Doctor. În Diploma de Doctor se menţionează domeniul profesional al 
doctorandului: Teologie. 
(2) Pe diploma de doctor se înscrie calificativul obţinut de studentul-doctorand şi o menţiune 
în limba latină, după cum urmează: 

a) pentru calificativul „Excelent” se înscrie menţiunea „ Summa cum laude”; 
b) pentru calificativul „Foarte bine” se înscrie menţiunea „ Magna cum laude”; 
c) pentru calificativul „Bine” se înscrie menţiunea „ Cum laude”. 

 

 

CAPITOLUL III. 

Competenţele şi atribuţiile Şcolii doctorale Religie, Cultură, Societate 
 
Art.19. 

(1) ȘDRCS înfiinţată conform metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale la 
propunerea ARACIS, CNCS, CNATDCU urmează procesul de evaluare periodică prevăzut la 
art.158 alin.(4) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 
(2) ȘDRCS desfăşoară programele de studii universitare de doctorat cu frecvenţă și frecvență 
redusă, în cadrul IOSUD-UBB din Cluj-Napoca, iar durata programului de doctorat este de 3 
ani. 
(3) Din motive temeinice, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu 
aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita 
fondurilor disponibile.  
(4) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice (accident, boală 
cronică, concediu de maternitate, probleme sociale, financiare, familiale). Durata acestor 
studii se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate. Durata cumulată a 
perioadelor de întrerupere acordate unui student-doctorand este de cel mult 6 semestre 
universitare. 
(5) Orice întrerupere a doctoratului trebuie să cuprindă un număr întreg de semestre 
universitare. Doctoranzii finanțați din fonduri obținute prin granturi/programe vor respecta 
condițiile impuse de finanțator. 
(6) Întreruperile se aprobă de către directorul consiliului studiilor universitare de doctorat al 
UBB, la cererea studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat și cel al 
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consiliului ȘDRCS. Pentru fiecare întrerupere se încheie câte un act adițional la contractul de 
studii universitare de doctorat. 
(7) Doctoranzii care au întrerupt activitatea sunt obligați, la revenire, să se încadreze în 
cerințele planului de învățământ în vigoare la acea dată și să susțină eventualele evaluări de 
diferențe. 
(8) În timpul perioadei de grație precum și după expirarea acesteia nu se pot acorda 
întreruperi și nici prelungirea studiilor universitare de doctorat. 
(9) Prelungirea prevăzută la alin. (3), respectiv întreruperea prevăzută la alin. 4) se stabilesc 
prin acte adiţionale la contractul de studii universitare de doctorat. 
(10) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit 
contractului de studii universitare de doctorat, perioadelor de prelungiri, întreruperi 
consemnate în actele adiţionale contractului de studii universitare de doctorat, el mai are la 
dispoziţie o perioada de graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza şi susţine public teza. 
Depăşirea perioadei de graţie de maximum 2 ani, conduce în mod automat la exmatricularea 
sa. 
(11) În perioada de graţie studentul-doctorand nu beneficiază de bursă de doctorat acordată 
din granturile doctorale obţinute prin competiţie naţională. 
 

Art.20. 
(1) Studentul-doctorand cu frecvenţă trebuie să aloce un timp semnificativ programului 
doctoral, care necesită prezenţa efectivă în cadrul cursurilor şi seminariilor, lucrărilor practice, 
laboratoarelor de cercetare, bibliotecii, aplicaţiilor de teren.  
(2) Prezența efectivă necesară a studentului-doctorand poate să difere în cadrul ȘDRCS de la 
un conducător de doctorat la altul și de la un student-doctorand la altul. Ea este decisă de 
conducătorul de doctorat în funcție de specificul programului de studii universitare de 
doctorat și cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. 

 
Art. 21. 

(1) Funcţionarea ȘDRCS este condiţionată de existenţa a cel puţin trei conducători de 
doctorat, abilitaţi să conducă doctorate, care nu sunt membrii unui alt IOSUD din România. 
(2) ȘDRCS își desfășoară activitatea în subordinea Facultății de Teologie Romano-Catolică și 
are un rang egal cu cel al unui departament în cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică. 
(3) Conținutul programelor de studii universitare de doctorat oferite de ȘDRCS reprezintă 
parte integrantă a programelor de studii universitare organizate în cadrul Facultății de 
Teologie Romano-Catolică. 
(4) ȘDRCS funcţionează în baza Regulamentului ȘDRCS avizat prin vot universal, direct, 
secret şi egal al majorităţii absolute a conducătorilor de doctorat, membri ai ȘDRCS.  
(5) ȘDRCS este condusă de către Directorul Şcolii Doctorale şi de Consiliul Şcolii Doctorale. 
Directorul ȘDRCS este asimilat Directorului de Departament, iar Consiliul ȘDRCS este 
asimilat consiliului departamentului. 
(6) ȘDRCS este supusă evaluării interne şi externe potrivit legislației în vigoare, evaluare care 
se realizează pe baza analizei calităţii cercetării, calităţii resurselor umane şi capacităţii 
instituţionale a IOSUD-UBB. 
(7) Criteriile de evaluare internă a ȘDRCS sunt rezultatele ştiinţifice înscrise în Baza de date a 
Managementului Cercetării din UBB, impactul şi relevanţa activităţii ştiinţifice a cercetării 
doctoranzilor şi conducătorilor de doctorat la nivel naţional şi internaţional (publicaţii BDI, 
ISI). 

 
Art. 22. 

(1) În cazul încetării activităţii ȘDRCS, studenţii-doctoranzi aflaţi în derularea programului de 
doctorat, îşi continuă studiile conform contractului şi programului de studii până la finalizarea 
acestora. 
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(2) Susţinerea publică a tezelor de doctorat, în cazul precizat la alin.(1), se organizează de o 
altă şcoală doctorală acreditată, din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu similar, iar comisia 
de doctorat este aprobată de Consiliul Școlii Doctorale acreditate. Preşedintele comisiei de 
doctorat reprezintă IOSUD din care face parte şcoala doctorală acreditată. 
(3) Diploma şi titlul de doctor se acordă de către IOSUD din care face parte şcoala doctorală 
acreditată, care a organizat susţinerea publică a tezei. 
 

Art. 23. 
(1) UBB promovează interdisciplinaritatea în studiile universitare de doctorat. Acest lucru se 
realizează atât prin colaborarea în/între școlile ei doctorale, cât și între acestea și cele ale altor 
universități sau institute de cercetare din țară și străinătate. 
(2) În contextul politicilor de asigurare a mobilității universitare, UBB poate angaja, pe bază 
de contract, specialiști din străinătate care dețin dreptul legal de a conduce doctorate, conform 
art. 166 alin. (4) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011. 
(3) Studiile universitare de doctorat se pot organiza și în cotutelă, caz în care studentul-
doctorand de la UBB își desfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a doi conducători 
de doctorat. 
(4) Alegerea celui de-al doilea conducător se face după înmatricularea studentului doctorand 
la UBB, cu acordul primului conducător de doctorat. Al doilea conducător de doctorat poate fi 
un conducător de doctorat titular la o școală doctorală din UBB sau un conducător de doctorat 
din orice altă instituție organizatoare de studii universitare de doctorat din țară sau străinătate. 
Dacă cel de-al doilea conducător de doctorat este din UBB, domeniul de doctorat în care 
acesta are dreptul de conducere trebuie să fie diferit de cel al primului conducător, exceptând 
situația când primul conducător de doctorat a împlinit vârsta de 65 de ani. 
(5) Dacă ambii conducători de doctorat activează în UBB, atunci se încheie între ei, în scris, 
un acord de cotutelă, care se aprobă de directorul consiliului pentru studiile universitare de 
doctorat și prin care se stabilesc responsabilitățile fiecărui conducător de doctorat. 
(6) Dacă cel de-al doilea conducător nu activează în UBB, atunci se încheie, în scris, un acord 
de cotutelă între UBB și instituția unde cel de-al doilea conducător îndrumă studenți-
doctoranzi. Acest acord stipulează cerințele organizării și desfășurării doctoratului în fiecare 
dintre cele două instituții implicate, inclusiv obligațiile financiare ale acestora, în concordanță 
cu rolul pe care îl au în cotutelă și cu legislația specifică. 
(7) În cazul unui doctorat în cotutelă, se precizează care dintre cei doi conducători de doctorat 
este conducătorul de doctorat principal. Studentul-doctorand este contabilizat integral la 
conducătorul de doctorat principal, inclusiv la normarea activității de predare și cercetare a 
acestui conducător. 

 
Art.24. 

(1) ȘDRCS are atribuţii privind: 
a)  adoptarea metodologiilor proprii privind standarde şi proceduri interne de evaluare 

periodică a calităţii şi de deontologie profesională; 
b)  stabilirea standardelor pentru conducătorii de doctorat, pentru personalul didactic şi de 

cercetare afiliat şcolii doctorale, pentru membrii comisiilor de doctorat şi pentru 
persoanele exterioare şi studenţii doctoranzi care candidează pentru calitatea de membru 
al consiliului şcolii doctorale; 

c)  adoptarea regulilor privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a programelor de 
studii efectuate în străinătate, privind recunoaşterea parcurgerii unor stagii anterioare de 
doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, 
în universităţi sau centre de cercetare de prestigiu şi privind recunoaşterea unor cursuri 
parcurse în cadrul programelor de studii universitare de master de cercetare; 

d)  adoptarea regulilor privind întreruperea şi prelungirea studiilor universitare de doctorat; 
e)  aprobarea prelungirii și/sau întreruperii programului de doctorat;  
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f)  adoptarea cerinţelor de elaborare a tezelor de doctorat; 
g)  adoptarea metodologiei de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată; 
h)  asigurarea publicării pe internet, cu sprijinul logistic al IOSUD UBB, a tuturor 

informaţiilor necesare privind: regulamentul ȘDRCS; posturile vacante pentru studenţi-
doctoranzi; posturile vacante pentru conducători de doctorat; modul de organizare şi 
desfăşurare a programelor doctorale; conţinutul programelor de studii universitare de 
doctorat; modul de finanţare a studiilor şi costurile suportate de studentul-doctorand; 
modelul contractului-cadru de studii doctorale; rezultatele şi performanţele profesionale 
ale conducătorilor de doctorat; standardele de elaborare, proceduri şi criterii de evaluare 
a tezelor de doctorat; rezumatele tezelor de doctorat ce urmează a fi susţinute în şedinte 
publice, cu cel puţin două săptămâni în avans; adresele la care pot fi accesate tezele de 
doctorat finalizate cu succes.  

(2) ȘDRCS se angajează: 
a)  să încurajeze parcurgerea şi promovarea de către studenţii-doctoranzi a programului de 

pregătire bazat pe studii universitare avansate; 
b)  să asigure, în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, 

pregătirea metodologică pentru cercetarea ştiinţifică şi pregătirea didactică a studenţilor-
doctoranzi; 

c)  să stabilească standarde pentru studenţii doctoranzi privind modalitatea de promovare a 
formelor de verificare şi recunoaşterea activităţii ştiinţifice desfăşurate; 

d)  să favorizeze redactarea tezelor de doctorat în limbi de circulaţie internaţională; 
e)  să favorizeze studiile de doctorat în cotutelă internaţională. 

 

Art. 25. 
(1) În statele de funcţii ale ȘDRCS se înscriu posturile conducătorilor de doctorat care optează 
în acest sens, precum şi posturile personalului de cercetare, studenţilor doctoranzi, 
personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic, în conformitate cu Legea Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011 și Hotărârile Senatului UBB. 
(2) Fac parte din Școala Doctorală conducătorii de doctorat, cadrele didactice şi de cercetare 
afiliate, care nu sunt conducători de doctorat, studenţi doctoranzi, cercetătorii postdoctorali, 
personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic. 
(3) ȘDRCS poate angaja personal didactic auxiliar, personal de cercetare şi personal 
nedidactic, în condițiile prevăzute de L.E.N.  
(4) Statele de funcţii pot conţine şi posturi vacante, astfel încât studenţii doctoranzi care 
predau mai multe ore decât cele înscrise în contractul de studii de doctorat să fie plătiţi în 
regim de plata cu ora. 
 

Art. 26. 
(1) Conducătorii de doctorat ai ȘDRCS se întrunesc în şedinţe cel puţin o dată pe semestru. 
(2) Şedinţele sunt valid constituite indiferent de numărul conducătorilor de doctorat care 
participă, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Hotărârile au 
caracter consultativ pentru Consiliul Școlii Doctorale, cu excepţia cazurilor în care Legea, 
Codul, Carta, Regulamentul Școlii Doctorale dispune altfel. 
(3) La şedinţe pot participa, fără drept de vot, membrii consiliului ştiinţific al UBB care nu au 
calitatea de conducător de doctorat, directorul CSUD, decanul facultăţii şi prodecanii. 
Directorul Şcolii Doctorale poate invita să participe la şedinţe pe directorii de departamente şi 
alte persoane. 
 

Art. 27. 
(1) ȘDRCS, avizează în ședință extraordinară acceptarea a noi membri conducători de 
doctorat, la recomandarea membrilor Consiliul ȘDRCS, precum şi reglementări referitoare la 
modalitatea prin care îi poate fi retrasă calitatea de membru al Școlii Doctorale. 
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(2) Pot fi membri al ȘDRCS, în calitate de conducător de doctorat, cadrele didactice şi de 
cercetare care au deținut această calitate înainte de adoptarea LEN nr.1/2011, respectiv cei 
care au obținut atestatul de abilitare și cer să fie cooptați în ȘDRCS, în conformitate cu 
reglementările și exigențele specifice ȘDRCS, Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 și 
Hotărârilor Senatului UBB privind abilitarea, din 2013, 2014, 2015. 
(3) Admiterea de noi conducători de doctorat la ȘDRCS, Facultatea de Teologie Romano-
Catolică a UBB se va face în baza cererii candidatului și a îndeplinirii condițiilor exigențelor 
formulate de CNATDCU pentru funcția de profesor, la care se adaugă o mărire a 
performanței față de exigențele CNATDCU cu 25%, în conformitate cu Hotărârile Senatului 
UBB. La acestea ȘDRCS poate adăuga exigențe specifice. 
(4) Calitatea de conducător de doctorat cooptat în ȘDRCS conferă toate drepturile persoanelor 
care au obţinut dreptul de conducere de doctorat să aibă un contract de muncă cu IOSUD, 
respectiv cu ȘDRCS.  
(5) Conducătorul de doctorat poate îndruma studenţi-doctoranzi numai în domeniul pentru 
care a obţinut acest drept. 
(6) Pe lângă conducătorii de doctorat, ȘDRCS, i se pot afilia cercetători sau cadre didactice, 
implicaţi în activităţile de cercetare/predare în cadrul şcolii doctorale, din cadrul instituţiilor 
componente ale IOSUD, Universitatea „Babeş-Bolyai” sau din cadrul unor instituţii/unităţi de 
cercetare din străinătate, care îndeplinesc aceleași standarde de performanță științifică cu 
conducătorii de doctorat din ȘDRCS. 

 
Art. 28. 

(1) ȘDRCS împreună cu conducătorul de doctorat au obligaţia de a informa studentul-
doctorand cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară.  
(2) ȘDRCS împreună cu IOSUD, Universitatea Babeş- Bolyai, iau măsuri pentru a preveni, şi 
sancţionează abaterile de la normele eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform 
Codului de etică şi deontologie profesională a instituţiei. 
(3) În cazul unor fraude academice, unor încălcări ale eticii universitare sau a unor abateri de 
la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului, studentul-doctorand şi /sau 
conducătorul de doctorat răspund în condiţiile legii.  

 
 

CAPITOLUL IV. 

Consiliul Şcolii Doctorale 
 

Art. 29. 
(1) ȘDRCS din cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică este condusă de Consiliul 
ȘDRCS. Consiliul ȘDRCS este condus de directorul ȘDRCS. Consiliul ȘDRCS este asimilat 
consiliului unui departament, iar funcția de director al ȘDRCS este asimilată funcției de 
director de departament. 
(2) Consiliul ȘDRCS este alcătuit din 5 (sau max. 7) membri (pentru a facilita luarea 
deciziilor numărul membrilor trebuie să fie întotdeauna impar): 

a)  2 sau 4 conducători de doctorat titulari în ȘDRCS; 
b)  1 student-doctorand înmatriculat în ȘDRCS; 
c)  1 membru din afara ȘDRCS, selectat dintre personalități de renume pe plan național 
și internațional din lumea științifică, culturală sau eclezială, propusă de către 
directorul ȘDRCS, și ales conform acestui Regulament de către Consiliul ȘDRCS; 

d)  directorul ȘDRCS, care este membru de drept al Consiliului ȘDRCS. 
(3) Membrii Consiliului ȘDRCS se aleg prin votul universal, direct, secret şi egal al 
conducătorilor de doctorat din ȘDRCS. 
(4) Pentru a fi ales în Consiliul Şcolii Doctorale, conducătorul de doctorat, membru al şcolii 
doctorale, trebuie să aibă drept de vot şi de a candida, conform Legii, Codului şi Cartei. 
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(5) Nu pot face parte în acelaşi timp din Consiliul Şcolii Doctorale un conducător de doctorat 
şi un student-doctorand condus de acesta.  
(6) Studenții-doctoranzi își aleg reprezentatul în Consiliul ȘDRCS prin vot universal, direct, 
secret şi egal și comunică rezultatul alegerilor în scris directorului ȘDRCS. 
(7) Persoanele exterioare din Consiliul ȘDRCS nu pot fi conducători de doctorat într-un alt 
IOSUD din România. 
(8) Alegerea unui membru al Consiliului Școlii Doctorale se face cu majoritate simplă a 
voturilor celor prezenți. 
(9) Locurile vacante din Consiliul Școlii Doctorale pe durate unui mandat se ocupă cel târziu 
la următoarea ședință ordinară potrivit prevederilor în vigoare. 
(10) Dacă la ședința de alegeri nu se întrunește cvorumul alegătorilor, ședința se va 
reprograma în min. 3 zile, max. 10 zile lucrătoare succesive. Dacă nici atunci nu se întrunește 
cvorumul (jumătate plus unu din membri de drept ai Școlii Doctorale), ședința se ține cu 
alegătorii prezenți.  
(11) Mandatul Consiliului ȘDRCS este de 5 ani. 

 
Art.30. 

(1) Studenţii-doctoranzi membri ai Consiliului ȘDRCS care îşi finalizează studiile doctorale 
în timpul mandatului consiliului, îşi pierd calitatea de membru al consiliului la data susţinerii 
tezei de doctorat. 
(2) Pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul Consiliului ȘDRCS se organizează alegeri 
parţiale, potrivit prevederilor alin. 3 şi 5 (art.13), iar mandatul noului membru expiră la 
expirarea mandatului Consiliului ȘDRCS sau la data susținerii tezei, în cazul studenților 
doctoranzi. 
(3) Consiliul ȘDRCS este condus de către Directorul şcolii doctorale care este numit de către 
CSUD dintre conducătorii de doctorat din cadrul ȘDRCS şi este membru de drept în Consiliul 
şcolii doctorale. 

 
Art. 31. 

(1) Consiliul ȘDRCS se întâlneşte de cel puţin două ori pe an (pe cât posibil semestrial), la 
cererea directorului şcolii doctorale sau cel puţin a unei treimi din numărul membrilor săi. 
(2) Consiliul ȘDRCS se întruneşte atât în şedinţe ordinare odată pe semestru, precum şi în 
şedinţe extraordinare. 
(3) Şedinţele Consiliului Şcolii Doctorale sunt prezidate şi actele consiliului şcolii doctorale 
sunt semnate de către Directorul Şcolii Doctorale.  
(4) În cazul în care Directorul Şcolii Doctorale se află în imposibilitatea de a-şi exercita 
atribuţiunile, Consiliul Școlii Doctorale consultând Directorul Şcolii Doctorale desemnează, 
dintre membrii săi, exceptând studentul-doctorand, un înlocuitor temporar. 
(5) Şedinţele Consiliului Şcolii Doctorale sunt valid constituite dacă participă cel puţin două 
treimi din membrii. Actele consiliului şcolii doctorale sunt adoptate cu majoritatea membrilor 
prezenţi, cu condiţia votului favorabil al majorităţii absolute a membrilor consiliului şcolii 
doctorale care au calitatea de conducător de doctorat. 
(6) La şedinţele Consiliului Şcolii Doctorale pot participa, fără drept de vot, următoarele 
persoane: 

a)  directorul CSUD; 
b) decanul; 
c) prodecanul(-ii). 

(7) Directorul ȘDRCS poate invita să participe la şedinţe pe directorii departamentelor şi alte 
persoane, dacă consideră, că prezență acestora este relevantă pentru o temă abordată în cadrul 
Consiliului Școlii Doctorale.  
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Art. 32.  

(1) Consiliul Şcolii Doctorale are următoarele atribuţii: 
a)  elaborează regulamentul şcolii doctorale, pe care-l supune spre avizare 

conducătorilor de doctorat şi spre aprobarea CSUD al UBB; 
b)  adoptă metodologia privind standarde şi proceduri interne de evaluare periodică a 

calităţii şi de deontologie profesională; 
c)  propune componența comisiilor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale în 

vederea abilitării pentru conducerea de doctorat în domeniul Teologie; 
d)  propune componența comisiilor de abilitare în vederea conducerii de doctorat în 

domeniul Teologie; 
e)  stabilește exigențe specifice ȘDRCS în vederea cooptării de noi conducători de 

doctorat în ȘDRCS; 
f)  luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al ȘDRCS unor 

conducători de doctorat, precum şi stabilirea standardelor minimale de performanţă 
ştiinţifică în vederea aplicării obiective a acestor proceduri; 

g)  înmatricularea şi exmatricularea studenţilor-doctoranzi la propunerea conducătorilor 
de doctorat, membri ai şcolii doctorale; 

h)  decizii privind avizarea statului de funcţii al personalului didactic şi de cercetare 
afiliat şcolii doctorale, după caz; 

i)  asistă evaluatorul extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/reacreditării 
sau autorizării provizorii a şcolii doctorale;  

j)  adoptă programul de studii doctorale, respectiv programul de pregătire bazat pe 
studii universitare avansate şi programul individual de cercetare ştiinţifică pe care-l 
supune spre avizare şi aprobare CSUD; 

k)  hotăreşte înfiinţarea, în cadrul şcolii doctorale, de centre sau laboratoare de cercetare, 
aprobă regulamentele şi numeşte directorii acestora; 

l)  aprobă dobândirea şi încetarea calităţii de membru al şcolii doctorale a cadrelor 
didactice şi de cercetare, având calitatea de conducător de doctorat, care au norma la 
altă facultate din cadrul universităţii sau funcţia de bază în cadrul unei instituţii care 
nu este IOSUD, în baza acordului prealabil a cel puţin două treimi dintre 
conducătorii de doctorat, exprimat prin vot secret; 

m)  stabileşte standarde şi aprobă afilierea şi încetarea afilierii la şcoala doctorală a 
cadrelor didactice şi de cercetare care nu au calitatea de conducător de doctorat şi 
care desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare la şcoala doctorală, inclusiv în 
calitate de membri ai comisiilor de îndrumare; 

n)  stabileşte standarde, aprobă referenţii oficiali, membri ai comisiilor de doctorat, 
aprobă comisiile de doctorat şi numeşte preşedinţii comisiilor de doctorat; 

o)  stabileşte standarde pentru persoanele exterioare şi pentru studenţii-doctoranzi care 
candidează pentru calitatea de membru al Consiliului Școlii Doctorale;  

p)  stabileşte criteriile minimale şi orientative pentru conţinutul şi forma concursului de 
admitere la doctorat şi avizează înmatricularea studenţilor-doctoranzi; 

q)  stabileşte cerinţele de elaborare şi formatul-tip al tezei de doctorat; 
r)  elaborează modelul-cadru de convenţii de cotutelă de doctorat al şcolii doctorale şi îl 

supune spre aprobare CSUD; 
s)  decide încheierea actelor, acordurilor şi parteneriatelor privind colaborările 

instituţionale cu alte şcoli doctorale ale UBB, precum şi cu şcoli doctorale din cadrul 
altor IOSUD, din ţară sau din străinătate, inclusiv privind participarea la consorţii 
internaţionale şi efectuarea studiilor universitare de doctorat în cotutelă cu o altă 
şcoală doctorală din cadrul UBB sau cu o altă IOSUD din ţară sau din străinătate, şi 
le supune spre aprobare CSUD; 
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t)  adoptă măsurile necesare pentru asigurarea calităţii studiilor universitare de doctorat, 
pentru buna desfăşurare a evaluărilor periodice ale şcolii doctorale şi conducătorilor 
de doctorat, pentru respectarea normelor de etică şi deontologie de către conducătorii 
de doctorat şi studenţii-doctoranzi; examinează problemele de etică și deontologie 
semnalate de cadrele didactice sau de studenții/doctoranzi și decide asupra acestora, 
conform prevederilor legale (eventual, prin înaintarea lor Comisiei de etică a 
Facultății); ia măsuri pentru prevenirea și sancționarea abaterilor de la normele eticii 
științifice, profesionale și universitare; 

u)  avizează cererile studenţilor-doctoranzi de acordare de sprijin financiar pentru 
efectuarea de stagii de cercetare în ţară sau străinătate, în urma acordului 
conducătorului de doctorat, şi le supune spre aprobare CSUD; 

v)  aprobă cererile studenţilor–doctoranzi de prelungire, de întrerupere sau reluare a 
activităţii de doctorat, cu avizul conform al conducătorului de doctorat; 

w) stabileşte regimul drepturilor de proprietate intelectuală pentru teza de doctorat; 
x)  mediază conflictele dintre studenţii-doctoranzi şi conducătorii de doctorat, respectiv 

cu membrii comisiei sale de îndrumare; 
y)  decide schimbarea conducătorului de doctorat; 
z)  iniţiază procedura de acordare a calităţii de profesor emerit profesorilor universitari, 

care au calitatea de conducător de doctorat, la pensionare; precum și realocă 
conducerea unui doctorat aflat în desfășurare altui conducător de doctorat în situația 
în care conducătorul de doctorat a împlinit vârsta de 65 ani și nu dorește să/și 
continuie activitatea de conducere de doctorate sau în orice alte situații prevăzute în 
Regulamentul UBB la art. 73. 

(2) Consiliul Şcolii Doctorale exercită celelalte atribuţii stabilite prin Lege, Cod, Cartă, 
Regulament, Regulamentul Școlii Doctorale sau alte acte normative. 

 
Art. 33. 

(1) Regulamentul ȘDRCS este elaborat de consiliul școlii doctorale prin consultarea tuturor 
conducătorilor de doctorat titulari în școala respectivă, cu respectarea Codului, a 
Regulamentului UBB de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat și a 
prezentului Regulament. 
(2) Regulamentul școlii doctorale se avizează prin votul universal, direct, secret și egal al 
majorității absolute a conducătorilor de doctorat titulari ai școlii respective. El se aprobă de 
CSUD. 
(3) Regulamentul școlii doctorale se completează, ori de câte ori este necesar, cu dispoziții 
legale noi care vizează aspecte ale activității școlii doctorale. 

 

 

Capitolul VI.  

Directorul Școlii Doctorale Religie, Cultură, Societate  
 

Art. 34. 
(1) Directorul ȘDRCS este numit de către CSUD, dintre conducătorii de doctorat având drept 
de vot şi de a candida, potrivit Legii, Codului şi Cartei, şi care deţin gradul didactic de 
profesor universitar.  
(2) Directorul este membru de drept al Consiliului ȘDRCS și al Consiliului Facultății. 
(3) Directorul ȘDRCS conduce ședințele Consiliului ȘDRCS. 
(4) Directorul ȘDRCS reprezintă funcţie de conducere şi este salarizat la nivelul directorului 
de departament, chiar dacă postul său face parte din statul de funcţii al unui departament. 
(5) Directorii centrelor sau laboratoarelor de cercetare, toate din cadrul şcolii doctorale, nu 
reprezintă funcţii de conducere şi nu sunt salarizate. 
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(6) Convoacă Consiliul ȘDRCS de cel puțin de două ori pe an (cât posibil semestrial) sau ori 
de câte ori situațiile impun legalitatea întrunirii acestuia.  
(7) Directorul Şcolii Doctorale de SDRCS normează cu 0,1 ore convenţionale (conform 
Hotărârii Senatului UBB și deciziei Consiliului Şcolii Doctorale) pentru fiecare student-
doctorand îndrumat, fiecare membru al comisiilor de îndrumare, majorat cu coeficientul 
multiplicativ de 1,25, dacă teza de doctorat este redactată într-o limbă de circulaţie 
internaţională. 
(8) Directorul Şcolii Doctorale dispune remunerarea membrilor comisiei de doctorat în 
sistemul plata cu ora, la nivelul gradului didactic sau de cercetare deţinut sau echivalent. 
 
 
CAPITOLUL V.  

Conducătorul de doctorat 
 

Art. 35. 
(1) Un conducător de doctorat este titular în ȘDRCS a UBB dacă îndeplinește următoarele 
condiții: 

a)  a avut calitatea de conducător de doctorat la UBB lamomentul intrării în vigoare a Legii 
Educației Naționale nr. 1/2011 sau a dobândit calitatea de conducător de doctorat 
conform art. 166 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011; 

b)  are un contract de muncă cu UBB; 
c)  prin hotărâre a consiliului ȘDRCS s-a acordat dreptul de a conduce doctorate într-un 

program de studii universitare de doctorat oferit de școala doctorală în domeniul pentru 
care are dreptul de a conduce doctorate. 

(2) Postul conducătorului de doctorat este înscris fie în statul de funcţii al unui departament, 
fie în statul de funcţii al şcolii doctorale, potrivit alegerii libere a conducătorului de doctorat. 
Pentru a fi înscris în statul de funcţii al ȘDRCS, conducătorului de doctorat este necesar ca 
peste jumătate din activitatea din cadrul normei să fie realizată în cadrul şcolii doctorale. Doar 
directorul școlii doctorale poate fi exceptat de acest criteriu, dar și pentru el este necesar ca 
cel puțin o treime din activitatea din cadrul normei să fie realizată în cadrul şcolii doctorale.  
(3) Cadrul didactic sau de cercetare conducător de doctorat este subordonat directorului 
ȘDRCS, pentru partea de normă privind activitatea în cadrul şcolii doctorale, şi directorului 
departamentului, pentru partea din normă privind activitatea în cadrul departamentului, 
indiferent dacă postul se află în statul de funcţii al ȘDRCS ori a departamentului. 
(4) Cadrele didactice sau de cercetare care conduc doctorate pot primi noi studenţi-doctoranzi 
până în momentul pensionării. Decizia de alocare de locuri la admitere revine şcolii doctorale 
din care face parte conducătorul şi CSUD. Cadrele didactice sau de cercetare care conduc 
doctorate, pot conduce doctoratele în desfăşurare la data pensionării până la finalizarea 
acestora. 
(5) După împlinirea vârstei de pensionare, conducătorul de doctorat, dacă doreşte şi în 
condiţiile legii, îşi păstrează această calitate şi rămâne membru al ȘDRCS, fie în baza unui 
contract de muncă pe durată determinată de 1 an, care poate fi prelungit anual, fără limită de 
vârstă, fie în regim de plata cu ora, inclusiv în calitatea de profesor emerit. 
(6) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan 10 studenţi-doctoranzi, dar nu mai 
mult de 14 studenţi-doctoranzi, aflaţi în diverse stadii ale studiilor de doctorat. Nu se includ în 
numărul maxim de 12 studenţi-doctoranzi, la data concursului de admitere la doctorat, 
studenţii-doctoranzi aflaţi în întreruperea activităţii; studenţii-doctoranzi aflaţi în perioada de 
graţie pentru finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat;  studenţii-doctoranzi care au 
susţinut public teza de doctorat, dar nu au fost încă validaţi; studenţii-doctoranzi care refac 
sau completează teza de doctorat în urma nepromovării susţinerii publice ori a invalidării; 
studenţii-doctoranzi în cotutelă, pentru care conducătorul de doctorat nu are calitatea 
principală. 
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(7) În situaţii excepţionale, când - prin reluarea programului doctoral după întrerupere sau 
prin preluarea îndrumării unui student-doctorand de la alt conducător de doctorat - se ajunge 
la depăşirea numărului maxim de 12 studenţi-doctoranzi îndrumaţi simultan, conducătorul de 
doctorat nu va mai scoate la concurs noi posturi de studenţi-doctoranzi vacante, până când, 
numărul de studenţi-doctoranzi pe care îi îndrumă simultan nu scade sub 12. 
(8) Un conducător de doctorat are dreptul să refuze să declare admis un candidat la concursul 
de admitere la studiile universitare de doctorat şi să refuze să conducă teza de doctorat, dacă 
apreciază că, tema propusă de candidat nu se înscrie între preocupările sale prezente de 
cercetare şi/sau nu este importantă ori actuală din perspectivă ştiinţifică generală. El are 
dreptul să refuze să mai continue conducerea unei teze de doctorat, atunci când apreciază că 
există ori se poate naşte o situaţie de conflict de interese şi/sau de încălcare a normelor legale 
şi/sau deontologice. Pentru aceleaşi motive (ştiinţifice ori privind conflictul de interese), un 
conducător de doctorat are dreptul să refuze să preia îndrumarea unui student-doctorand de la 
alt conducător de doctorat. Exercitarea acestor drepturi de către conducătorul de doctorat nu 
poate fi cenzurată de nici o autoritate academică. 
(9) Conducătorul de doctorat este primul semnatar instituțional al contractului de studii 
universitare de doctorat și al planului individual de studii al fiecărui student-doctorand pe care 
îl conduce. 
(10) Conducătorul de doctorat stabilește data efectivă a fiecărei expuneri (raport cercetare) 
prevăzute în planul individual al studentului-doctorand, cu respectarea intervalului maxim de 
12 luni între acestea. 
(11) Conducătorul de doctorat contrasemnează procesul verbal al expunerii. 
(12) Conducătorul de doctorat aprobă cererea de modificare a titlului tezei, înainte ca 
studentul-doctorand să o înainteze, spre informare, directorului școlii doctorale și ISD al 
UBB. 
(13) În cazul în care solicită Consiliului ȘDRCS întreruperea relației de conducere sau de 
îndrumare a unui student-doctorand, conducătorul de doctorat sau membrul comisiei de 
îndrumare este obligat să adauge cererii sale scrise o motivație substanțială a acestei cereri. În 
caz contrar, cererea nu va putea fi luat în considerare.  
 

Art. 36.  
(1) Conducătorii de doctorat sunt evaluaţi o dată la 5 ani, în baza procedurilor de evaluare 
stabilite prin ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale la propunerea CNATDCU şi vizează în 
principal aspecte legate de calitatea rezultatelor ştiinţifice ale grupului condus de 
conducătorul de doctorat, impactul şi relevanţa activităţii ştiinţifice a acestui grup la nivel 
internaţional şi naţional, rezultatele evaluării fiind publice. 
(2) Conducătorul de doctorat nu poate utiliza fondurile granturilor doctorale decât pentru 
activităţi aferente derulării programului de studii doctorale pentru poziţiile de studenţi-
doctoranzi pentru care au fost alocate fondurile. 

 
Art. 37. 

(1) Norma didactică a unui conducător de doctorat abilitat să conducă doctorat se stabileşte în 
funcţie de gradul didactic universitar, respectiv: profesor universitar – 7 ore convenţionale, 
conferenţiar universitar - 8 ore convenţionale, lector/şef de lucrări -10 ore convenţionale. 
(2) Normarea conducerii de doctorat se face pentru cel mult 10 studenţi-doctoranzi, pentru 
perioada studiilor universitare de doctorat, de la înmatriculare până la susținerea publică a 
tezei de doctorat, inclusiv pentru cei aflaţi în prelungirea programului de doctorat. Nu se 
normează studenţii-doctoranzi care nu se includ în numărul maxim de 10 studenţi-doctoranzi 
care pot fi îndrumaţi simultan. 
(3) Numărul studenţilor-doctoranzi conduşi, care se are în vedere la normare este cel avut în 
prima zi a anului universitar şi nu este influenţat de sporirea (prin reluarea activităţii după 
întreruperea, preluarea de alt conducător de doctorat, activitatea de refacere sau completarea a 
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tezei de doctorat, etc.) ori scăderea (prin susţinerea tezei de doctorat, întrerupere, 
exmatriculare, schimbarea conducătorului de doctorat, deces,etc.) numărului de studenţi-
doctoranzi pe parcursul anului universitar. 
(4) Fiecare conducător de doctorat se normează 0,5 x 1 = 0,5 ore convenţionale pentru fiecare 
student-doctorand condus, care redactează teza de doctorat în limba română sau maghiară şi 
0,5 x 1,25 = 0,63 ore convenţionale pentru fiecare student-doctorand condus, care redactează 
teza de doctorat într-o limbă de circulaţie internaţională. 
(5) În cazul doctorandului în cotutelă, indiferent de forma cotutelei, inclusiv pentru cotutela în 
cazul conducătorului de doctorat care a depăşit vârsta de 65 de ani şi pentru cotutela cu o 
instituţie de învăţământ superior din străinătate, se normează numai activitatea conducătorului 
de doctorat principal. 
(6) La programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, se normează cu 2,5 ore 
convenţionale ora de curs în limba română sau maghiară şi cu 2,5 x 1,25 = 3,13 ore 
convenţionale ora de curs într-o limbă de circulaţie internaţională, respectiv cu 1,5 ore 
convenţionale ora de seminar, laborator şi alte asemenea, în limba română sau maghiară şi cu 
1,5 x 1,25 = 1,88 ore convenţionale ora de seminar, laborator şi alte asemenea, într-o limbă de 
circulaţie 12. 
(7) Conducătorii de doctorat, în special cei care desfăşoară activităţi didactice într-o limbă de 
circulaţie internaţională şi/sau conduc teze de doctorat într-o limbă de circulaţie internaţională 
şi/sau în cotutelă internaţională. Numărul de săptămâni de activitate didactică avut în vedere 
la calcularea normei este internaţională, vor fi avuţi în vedere cu prioritate pentru acordarea 
sporurilor şi adaosurilor salariale, premiilor şi gradaţiei de merit. 

 
Art. 38. 

(1) Conducătorii de doctorat au dreptul: 
a) de a participa la competiţii pentru granturi doctorale; 
b) de a îndruma şi evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de 

studii universitare de doctorat; 
c) de a propune comisia de îndrumare şi comisia de doctorat; 
d) de a cunoaşte metodologia după care sunt evaluaţi şi rezultatele evaluării interne şi 

externe; 
e) de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care sunt puși fără 

voia lor într-un conflict de interese; 
f) de a solicita ȘDRCS organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare poziţie de 

student-doctorand vacantă aflată sub îndrumarea lor; 
g) de a decide elementele de studiu din programul de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie să participe. 
(2) Conducătorul de doctorat are următoarele obligații: 

a)  să asigure îndrumarea științifică, profesională şi deontologică a fiecărui student-
doctorand; 

b)  să propună temele de cercetare; 
c)  să asigure condițiile și să stimuleze progresul studenților-doctoranzi în cercetarea pe 

care o realizează; 
d)  să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui student-

doctorand; 
e)  să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi ; 
f)  să evite apariția conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi. 
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CAPITOLUL VI.  

Studentul – doctorand 
 

Art. 39. 
(1) Studentul-doctorand are statutul prevăzut de Lege, Cod, Cartă, Regulamentul Școlii 
Doctorale şi celelalte norme adoptate de UBB, Facultatea de Teologie Romano-Catolică şi 
ȘDRCS.  
(2) Persoana înmatriculată în programul de studii universitare de doctorat are, pe tot parcursul 
studiilor sale universitare de doctorat, calitatea de student-doctorand la ȘDRCS, mai puțin 
eventualele perioade de întrerupere a acestora și eventuala perioadă de grație, acordate 
conform prevederilor prezentului Regulament. 
(3) Un student-doctorand este considerat a fi în parcursul studiilor universitare de doctorat în 
perioada cuprinsă între data înmatriculării și data susținerii publice a tezei de doctorat sau a 
exmatriculării. 
(4) Un student-doctorand face parte din ȘDRCS, dacă conducătorul său de doctorat, respectiv 
conducătorul de doctorat principal, este titular la această școală doctorală. 
(5) Pentru activitatea de pregătire doctorală, studentul-doctorand se află sub autoritatea 
conducătorului de doctorat (a ambilor conducători de doctorat, în cazul cotutelei), ajutat de 
comisia de îndrumare, precum şi a Consiliului şi Directorului ȘDRCS. 
(6) Studentul-doctorand poate desfășura activități didactice și de tutorat cu studenții, în 
Facultatea de Teologie Romano-Catolică, cu acordul conducătorului său de doctorat, în 
limitele prevăzute de Regulamentul UBB și de LEN. Pentru activitatea didactică, studentul-
doctorand se află sub autoritatea titularului de curs/disciplină, precum şi a consiliului şi 
directorului departamentului şi a consiliului şi directorului Școlii Doctorale. 
(7) Nerespectarea standardelor de calitate în pregătirea doctorală (proiecte, referate, 
publicaţii), de etică profesională (citarea surselor de informaţie), încălcarea regulilor de bună 
conduită în cercetare, atrage exmatricularea din stagiul de pregătire doctorală. 

 
Art. 40. 

(1) Studenții-doctoranzi sunt incluși în statul de funcții al ȘDRCS. 
(2) Pe toată durata activității, studentul-doctorand beneficiază de recunoașterea vechimii în 
muncă și specialitate. În afară de aceasta, mai beneficiază și de asistență medicală gratuită, 
fără plata contribuțiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, la asigurările 
sociale de sănătate și pentru accidente de muncă și boli profesionale. 
(3) Perioada studiilor universitare de doctorat este, pentru studenții-doctoranzi,perioadă 
asimilată, conform legislației în domeniul pensiilor, pentru stabilirea stagiului de cotizare, cu 
excepția cazului în care studentul-doctorand realizează venituri pentru care plătește, în această 
perioadă, contribuții la asigurările sociale. 

 
Art. 41. 

(1) Studentul-doctorand este sprijinit în desfăşurarea doctoratului de către o comisie de 
îndrumare, formată din 3 (trei) membri, care pot face parte din echipa de cercetare a 
conducătorului de doctorat, din alte persoane afiliate şcolii doctorale sau din cadre didactice şi 
de cercetare neafiliate acesteia.  
(2) Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de către conducătorul de doctorat în 
urma consultării cu studentul-doctorand. 
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Art. 42. 

Activitatea conducătorilor de doctorat, a membrilor comisiei de îndrumare şi a membrilor 
comisiilor de doctorat se normează şi se remunerează potrivit prezentului Regulament, 
articolul 37 (alin. 2, 3, 4, 5) și art. 34 (alin. 7). 
 

Art. 43. 
(1) Finanţarea studenţilor doctoranzi se realizează din proiecte de cercetare-dezvoltare 
finanţate din fonduri publice sau private, pe bază de competiţie naţională de granturi 
doctorale, între conducătorii de doctorat membri ai unor şcoli doctorale, pe bază de proiecte. 
(2) Plata şi drepturile studentului doctorand se realizează conform art.164 din Legea Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011, fără a exclude alte forme de remunerare prevăzute de dispoziţiile legale 
în vigoare. 
(3) Persoanele care dispun de resursele financiare corespunzătoare, fie din surse proprii, fie 
din burse acordate de persoane fizice sau juridice, pot fi admise, la solicitarea lor, ca studenţi-
doctoranzi în regim cu taxă. 
(4) IOSUD-UBB, prin ȘDRCS, poate acorda sprijin financiar studenţilor-doctoranzi pentru 
efectuarea de stagii de cercetare în ţară sau în străinătate, cu acordul conducătorilor de 
doctorat. 

 
Art. 44. 

(1) Mobilitatea studenţilor-doctoranzi este facilitată de ȘDRCS prin: 
a)  încheierea de acorduri sau parteneriate instituţionale, aprobate de către Consiliul 
Şcolii Doctorale; 

b)  cercetări doctorale în cotutelă; 
c)  schimburi de studenţi-doctoranzi şi cadre didactice/cercetare realizate cu universităţi 

recunoscute pe plan internaţional; 
d)  participarea la consorţii internaţionale, având drept scop includerea temelor de 

cercetare doctorală în cadrul unor proiecte ştiinţifice internaţionale. 
 
Art. 45. 

(1) Contractul de studii universitare de doctorat stabileşte drepturile şi obligaţiile ce revin 
studenţilor-doctoranzi, conducătorilor de doctorat şi IOSUD-UBB, prin intermediul ȘDRCS. 
(2) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie cu fiecare student-doctorand în 
parte, în urma negocierii, şi este semnat de studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi 
reprezentantul instituţiei care reprezintă legal IOSUD-UBB din Cluj-Napoca. 
(3) Activităţile didactice desfăşurate de către studentul-doctorand nu trebuie să afecteze în 
mod negativ derularea programului său doctoral. 

 
Art.46. 

(1) Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde următoarele informaţii: 
a) datele de identificare a studentului-doctorand şi conducătorului de doctorat; 
b) date despre IOSUD şi ȘDRCS; 
c) tema de cercetare aleasă; 
d) cuantumul taxei de studiu/student–doctorand cu taxă; 
e) limba în care se redactează şi se susţine teza de doctorat (limba română, limba unei 

minorităţi naţionale, o limbă de circulaţie internaţională); 
f) termenul de finalizare a tezei de doctorat; 
g) condiţiile de prelungire a termenului de finalizare a tezei de doctorat; 
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h) cuantumul activităţilor didactice pe care studentul-doctorand se angajează să le 
desfăşoare şi perioada în care acestea se desfăşoară, conform art.164 alin.(3) din 
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. 

 

Art. 47. 
(1) Conflictele dintre studentul–doctorand şi ȘDRCS se mediază de către CSUD. 
(2) Conflictele dintre studentul–doctorand şi conducătorul de doctorat se mediază de către 
Consiliul ȘDRCS, iar în cazul nesoluţionării conflictului la acest nivel, acesta este mediat de 
către CSUD. 
(3) La cererea motivată a studentului-doctorand, Consiliul ȘDRCS poate decide schimbarea 
conducătorului de doctorat, dacă s-a constatat neîndeplinirea obligaţiilor legale sau 
contractuale asumate de acesta ori pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare 
dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand. 
(4) Consiliul ȘDRCS desemnează un alt conducător de doctorat în cazul prevăzut la alin. 3, 
după consultarea membrilor ȘDRCS, conducători de doctorat, care îşi exprimă 
disponibilitatea pentru a prelua conducerea, precum şi în cazul în care se constată 
indisponibilitatea conducătorului de doctorat (angajamente contractuale în afara ţării, caz de 
boală, pensionare). 
(5) La desemnarea unui nou conducător de doctorat, Consiliul ȘDRCS va avea în vedere 
prioritar necesitatea ca studentul-doctorand să poată finaliza cu succes programul de doctorat. 

 
Art. 48. 

(1) Pe parcursul derulării programului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand 
are dreptul: 

a)  să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat şi 
al comisiei de îndrumare; 

b)  să participe la reuniunile ştiinţifice, seminariile sau reuniunile de lucru ale 
personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul IOSUD şi Facultatea de Teologie 
Romano-Catolică; 

c)  să fie reprezentat în forurile decizionale ale ȘDRCS; 
d)  să beneficieze de infrastructura logistică a Facultății de Teologie Romano-Catolică şi 

ale IOSUD pentru elaborarea proiectelor de cercetare; 
e)  să participe la reuniunile ştiinţifice (congrese, conferinţe, work-shopuri, seminarii 

naţionale şi internaţionale) în domeniul specializării în care şi-a ales tema la doctorat; 
f)  să beneficieze de mobilităţi naţionale şi internaţionale; 
g)  să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din 
ȘDRCS.  

(2) Studentul-doctorand are următoarele obligaţii: 
a)  să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să-şi îndeplinească 

obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi prezentare a rezultatelor cercetării; 
b)  să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare 

ori de câte ori i se solicită; 
c)  să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat; 
d)  să aibă un comportament adecvat calității de student-doctorand și să respecte 

disciplina instituţională; 
e)  să fie prezent (în calitate de participant și/sau co-organizator) la reuniunile științifice 

(congrese, conferinţe, simpozioane, work-shopuri, seminarii naţionale şi 
internaţionale) (co-)organizate de către Facultatea de Teologie Romano-Catolică 
și/sau ȘDRCS sau recomandate de către conducătorul de doctorat ca fiind relevante 
pentru domeniul de specializare a studentului-doctorand, dacă acest lucru este cerut 
în mod explicit (în scris) de către conducătorul lui de doctorat, și este anunțat (în 
scris) cu cel puțin 30 de zile înaintea evenimentului susnumit; fiecare student-
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doctorand are obligația de a participa la cel puțin trei astfel de reuniuni științifice pe 
parcursul studiilor sale universitare de doctorat, din care la cel puțin unul, care a fost 
(co-)organizat de către FTRC și/sau ȘDRCS; studentul-doctorand trebuie să 
dovedească prezența sa printr-o adeverință de participare ștampilată de către 
instituția organizatoare; 

f)  să se implice în orice alte activități profesionale, la solicitarea conducătorului de 
doctorat sau a ȘDRCS; 

g) să răspundă cu promptitudine la toate solicitările pe care i le adresează ȘDRCS. 
 

Art. 49.  
(1) Studentul-doctorand este reprezentat în Consiliul Școlii Doctorale din care face parte 
printr-un student-doctorand, ales prin votul tuturor studenților-doctoranzi, cu majoritate 
simplă, în cadrul Adunării generale a studenților-doctoranzi ai respectivei școli doctorale, în 
perioada alegerilor universitare, conform calendarului comun al UBB. 
(2) Dacă studentul-doctorand ales în Consiliu își pierde calitatea de doctorand înaintea de 
încheierea mandatului, alegerea noului reprezentant se va face prin același procedeu, în 
termen de 30 de zile de la vacantarea locului din Consiliu. 
(3) Studenții-doctoranzi sunt reprezentați de asemenea în Consiliul Facultății, pe un loc dintre 
cele alocate studenților la Facultatea de Teologie Romano-Catolică. Alegerea acestui 
reprezentant se face de către aceeași Adunare Generală a tuturor studenților-doctoranzi ai 
ȘDRCS. 
(4) Același student-doctorand poate cumula reprezentativitatea în Consiliul ȘDRCS cu aceea 
în Consiliul Facultății, pe locul alocat studenților-doctoranzi. 
 
 
CAPITOLUL VII. 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 
 

Art.50. 
(1) Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică din momentul intrării în vigoare, respectiv 

aprobării de către CSUD al UBB.  
 

 

 

 

 

Director,  
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