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4. SCOP
- a stabili modul şi condiţiile de acordare de către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din
Iași a Certificatului de Doctorat European;
- implementarea Doctoratului European poate servi ca mecanism de internaţionalizare şi de
asigurare a calităţii studiilor doctorale din Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi,
contribuind la creşterea interesului doctoranzilor pentru cercetarea ştiinţifică europeană de vârf şi
încurajând cooperarea în diferitele domenii tehnice din Uniunea Europeană şi ţări asociate;
− a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
− de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
− de a sprijini organismele abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe Rector, în
luarea deciziilor.
5. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se referă la activitățile specifice Doctoratului European precum şi la modul,
respectiv condiţiile de acordare a Certificatului de Doctorat European în cadrul Universității Tehnice
"Gheorghe Asachi" din Iaşi.
5.1. Date de intrare
▪ cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii ale Rectorului universităţii
etc.) şi cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile);
▪ activitățile care se desfăşoară în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi
referitoare la criteriile pentru obținerea Certificatului de Doctorat European;
▪ competențele personalului implicat în desfăşurarea activităţilor;
▪ resurse financiare alocate sau atrase.
5.2. Date de ieşire: Certificat de Doctorat European.
5.3. Indicator de performanţă: Număr de Certificate de Doctorat European emise/ Număr total
certificate doctorat emise.
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
6.1. Documente de referinţă la nivel naţional şi local
o Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
o OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr.
87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
o Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare;
o HG 681/2011 pentru aprobarea Codului Studiilor Universitare de Doctorat, cu
modificările şi completările ulterioare;
o Procedura pentru susţinerea tezelor de doctorat, COD PO.CSUD.01.
6.2. Documente de referinţă la nivel European
o
o

European University Association: https://eua.eu/index.php?id=280;
EUA Council for Doctoral Education; The European voice for doctoral education, bringing
together a community of academic leaders and professionals: https://eua-cde.org/.
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Persoană care își pregătește teza de doctorat în cadrul unei instituții de
învățământ superior sau de cercetare științifică.
Stagiu de calificare științifică superioară, după terminarea studiilor
universitare, pentru obținerea titlului de doctor , ȋn urma unui examen
final de susținere a lucrării științifice concepute în timpul doctoratului
Este actul oficial de studii, prin care se confirmă exactitatea unui fapt ori
autenticitatea unui înscris, sau în care se atestă o anumită calitate, în
vederea valorificării unor drepturi.
A fost propus de European University Association, cu scopul de a
stimula integrarea absolvenților de doctorat din Uniunea Europeană şi
ţări asociate în mediul academic și socio-economic european.

- Consiliul Şcolii Doctorale
- Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat
- Consiliul de coordonare a programelor doctorale
- Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calităţii
- European Union
- European University Association
8. DESCRIEREA PROCEDURII

8.1. Doctoratul European (Doctor Europaeus/Europaea) a fost propus de European
University Association, cu scopul de a stimula integrarea absolvenților de doctorat din ţările
europene în mediul academic și socio-economic european.
Diploma de Doctor va fi eliberată în condițiile legislației naționale şi va fi însoțită de un Certificat de
Doctorat European în limba engleză, eliberat de TUIASI.
Doctoratul European nu implică / condiţionează realizarea modelelor de parteneriat tip “cotutelă” sau
niciun alt tip de parteneriat referitor strict la coordonarea studentului doctorand sau la susţinerea
publică a tezei.
8.2. Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”
din Iaşi va posta pe pagina proprie informaţiile şi criteriile privind obţinerea Certificatului de Doctorat
European, precum şi oportunităţile de cercetare ştiinţifică din universităţile partenere, pentru fiecare
domeniu de doctorat acreditat în TUIASI. Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD),
în colaborare cu Consiliul Şcolii Doctorale (CSD) şi Consiliile de coordonare a programelor doctorale
din fiecare facultate (CCPD), stimulează și monitorizează implementarea Doctoratului European la
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi.
8.3. La nivelul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi acordarea Certificatului de
Doctorat European se face pe baza următoarelor criterii, cumulative:
1. Studentul doctorand este înmatriculat într-un program de studiu de doctorat la Universitatea
Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI);
2. Studentul a parcurs un program doctoral acreditat în TUIASI şi a promovat proiectul de
cercetare științifică cu cel puțin calificativul “foarte bine”;
3. Studentul doctorand a efectuat un stagiu de cercetare în domeniul tezei de minim 3 luni în
una sau două universități din Uniunea Europeană (UE) / ţări asociate UE (în afara
României), obţinând un raport pozitiv al stagiului din partea coordonatorului stagiului de
cercetare de la universitatea parteneră, raportul fiind aprobat şi de conducătorul de doctorat
(Formular PO.CSUD.07 F1);
4. Cel puțin un membru din comisia de susținere a tezei de doctorat este cadru didactic/de
cercetare într-o universitate sau institut de cercetare de prestigiu din Uniunea Europeană şi
ţări asociate UE (în afara României şi diferită/diferit de cea/cel unde s-a efectuat stagiul de
cercetare);
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5. Cel puţin doi referenți de specialitate, cadre didactice și/sau de cercetare, de la universități
sau unități de cercetare de prestigiu din Uniunea Europeană şi ţări asociate (din afara
României), analizează teza de doctorat şi recomandă susţinerea publică a acesteia.
Referenţii de specialitate trebuie să fie personalităţi cu înaltă vizibilitate ştiinţifică şi
preocupări de cercetare în domeniul tezei de doctorat. Referenţii de specialitate nu sunt
membri ai comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat şi nici coordonatori ai stagiului de
cercetare efectuat de doctorand.
6. Teza de doctorat este redactată într-o limbă de circulație internațională (de preferat limba
engleză);
7. Susţinerea publică a tezei de doctorat s-a făcut într-o limbă de circulație internațională (de
preferat limba engleză).
8.4. În vederea acordării Certificatului de Doctorat European, persoana interesată întocmește un
dosar care conține următoarele documente (în format tipărit sau electronic, tip pdf):
1. Cererea de acordare a Certificatului de Doctorat European (Formular PO.CSUD.07 F2),
înregistrată la registratura TUIASI;
2. Copie după procesul verbal de la susținerea proiectului de cercetare;
3. Copie după decizia de numire a Comisiei de doctorat, din care să reiasă includerea unui
specialist din Uniunea Europeană / ţări asociate UE (din afara României);
4. Raportul stagiului de cercetare efectuat în una sau două ţări din Uniunea Europeană / ţări
asociate UE (din afara României), raport semnat de coordonatorul stagiului de la
universitatea parteneră şi aprobat de conducătorul de doctorat (Formular PO.CSUD.07 F1);
5. Rapoartele de analiză de la cel puţin doi referenți de specialitate (care nu fac parte din
comisia de susţinere publică a tezei de doctorat), cadre didactice și/sau de cercetare, de la
universități sau unități de cercetare de prestigiu din Uniunea Europeană / ţări asociate UE
(din afara României). Referenţii de specialitate trebuie să fie personalităţi cu înaltă vizibilitate
ştiinţifică şi preocupări de cercetare în domeniul tezei de doctorat. Rapoartele trebuie să
conţină recomandarea susţinerii publice a tezei şi trebuie să fie semnate de către referenţi şi
însoţite de CV-ul + lista de lucrări (sau link-ul către profilul public) al referenţilor.
6. Un exemplar din teza de doctorat, redactată într-o limbă de circulație internațională (de
preferat limba engleză).
8.5. Dosarul se depune, după obținerea titlului de doctor prin Ordin de ministru, la secretariatul
Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD), care transmite dosarul către Directorul
Consiliului de coordonare a programelor doctorale (CCPD) din facultatea la care a fost înmatriculat
studentul doctorand. Consiliul de coordonare a programelor doctorale (CCPD) analizează dosarul şi
emite un raport de analiză care conţine propunerea de acordare/neacordare a Certificatului de
Doctorat European. Propunerea va fi înaintată Consiliului Școlii Doctorale. Referatul de acordare a
Certificatului de Doctorat European (Formular PO.CSUD.07 F3) este întocmit de Directorul Școlii
doctorale și înaintat către Consiliul de Administrație al Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din
Iaşi. Hotărârea de emitere a Certificatului de Doctorat European va fi luată de Senatul TUIASI pe
baza avizului Consiliului de Administrație.
Dosarul cu documentele depuse se va arhiva la Consiliul de coordonare a programelor doctorale
(CCPD) din facultatea de care aparține studentul doctorand.
8.6. Eventualele contestații privind nerespectarea procedurii de eliberare a Certificatului de
Doctorat European se înregistrează la Registratura TUIASI şi se depun la CSUD, în termen de 2 zile
lucrătoare de la comunicarea Hotărârii Senatului. Contestaţia se va analiza de către o comisie
formată din 3 membri ai Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD). Termenul de
soluționare a contestației este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.
9. RESPONSABILITĂŢI
9.1. Senatul universităţii:
−
aprobă procedura.
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9.2. Rectorul universităţii:
−
impune aplicarea procedurii;
−
alocă resurse pentru desfăşurarea procesului şi aplicarea procedurii.
9.3. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii:
− avizează procedura;
− elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii.
9.4. Responsabilul de proces – Directorul CSUD:
−
elaborează, modifică, retrage procedura;
−
monitorizează aplicarea procedurii.
9.5. Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii:
− verifică procedura din punct de vedere al sistemului calităţii;
− gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii;
− auditează procesul şi procedura, în vederea identificării oportunităţilor de îmbunătăţire a
calităţii.
10. ÎNREGISTRĂRI
10.1 Indicatorul aprobărilor şi al reviziilor
10.2 Lista de difuzare
11. ANEXE
Formularul PO.CSUD.07 F1
Formularul PO.CSUD.07 F2
Formularul PO.CSUD.07 F3
Formularul PO.CSUD.07 F4

Raport stagiu cercetare;
Cererea de acordare a certificatului;
Propunere acordare certificat;
Model certificat

