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Nr. Revizia / Data
Număru[capitolului şi

Conţinutul
Nume şi prenume

Elaborat Verificat Avizat Aprobatcrt. aplicării al paginilorrevizuite modificării

1. EI RO/
Procedura Elaborare

Prof.univ.dr.ec.ing.DumitruNEDELCU

Prof. dr,ing. LiviuGORAŞ/Prof.dr.ing.
Prof.univ.dr.ing.Neculai

Prof.univ.dr.ing.  Doru
completă Ediţia  1

lng.  Cristina NAGÎŢ ConstantinSĂRMĂŞANU -CH'HAI SEGHEDIN/Prof.univ.dr.ing.DanCAşCAVAL
Adrian PĂNESCU

2. E2RO/ Procedura Elaborare Prof.univ.dr.ing.

Prof.univ.dr.ing.Alina-Adriana

Vot universal Prof.univ.dr.ing. Alina-

februarie 2021 completă Ediţia 2 Maria GAVRILESCU MINEAProf.univ.dr.ing.loanMĂMĂLIGĂ conducători dedoctorat Adriana  MINEA

3 E2R1

Art.3; Art.5;At.8;Art.11;Art.15.Art.
Completare,anulare,

Prof.univ.dr.ing.

Prof.univ.dr.ing.Alina-AdrianaMINEA

Vot universaldăt'd Prof.univ.dr.ing. Alina-

16.12.2021
17;Art. 24;Ari.26;An.28

corectarealineate Maria  GAVRILESCU
Prof.univ.dr.ing.loanMĂMĂLIGĂ

con  uc   ori    edoctorat Adriana  MINEA

3.  LISTA DE DIFUZARE

ScOpul Ex.
Compartiment Modalitatea de

difuzării nr. Funcţ,a
difuzareArhivare

3.1 Arhivare 1 DEAC Secretar

3.2 Evidenţă 2 Senatul universităţii - Hotărâri SecretariatSenat
Arhivare

3.3 Aplicare 3

Rectorat Rector

Registrucorespondenţă

Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii Prorector
Prorectoratul Managementul Resurselor Prorector
Prorectoratul Cercetare,  Dezvoltare şi lnovare Prorector
Prorectoratul Relaţii lnternaţionale Prorector
Prorectoratul Relaţia cu Studenţii Prorector
Prorectoratul lnformatjzare şi Comunicaţii Digitale Prorector
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat Director

Facultatea de Automatică şi Calculatoare DecanDirector CCPD

Facultatea de lnginerie Chimică şi Protecţia Mediului Decan
„Cristofor Simionescu" Director CCPD

Facultatea de Construcţii Şi  lnstalaţii DecanDirector CCPD

Facultatea de Construcţii de Maşini şi  Management Decan
lndustrial Director CCPD
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Decan
Tehnologia  lnformaţiei Director CCPD
Facultatea de lnginerie Electrică,  Energetică şi Decan
lnformatică Aplicată Director CCPD
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie Şi lngineria Decan
Mediului



Facultatea de Mecanică
DecanDirector CCPD

Facultatea de Ştiinţa şi  lngineria Materialelor
DecanDirector CCPD

Facultatea de Design  lndustrial şi  Managementul Decan
Afacerilor Director CCPD

Facultatea de Arhitectură "G.M.  Cantacuzino" Decan

Departamentul pentru  Pregătirea Personalului  Didactic Director
DPPD

Direcţia  Generală Administrativă Director

Direcţia  Resurse  Umane Director

Direcţia  Economică Director

3.4 lnformare 4 Toate
www.calitate.tuiasi.roManualulprocedurilor

4. SCOP ŞI OBIECTIVE

Scopul prezentului regulament constă În:

-      stabilirea principiilor şi  regulilor care stau la baza organizării şi funcţionării şcolii doctorale În cadrul

Universităţii  Tehnice "Gheorghe Asachi"  din  laşi  (TUIASI)  În  calitate de  lnstituţie  Organizatoare de
Studii Universitare de Doctorat (losuD), acreditată În acest sens;

-   asigurarea cu  privire la existenţa documentaţiei  adecvate derulării activităţii;
-   asigurarea  continuităţii  activităţii,  inclusiv În  perioada  instituirii  unor măsuri  excepţionale la  nivel  local

şi/sau   naţional   prin   acte  normative  emise  de  autorităţile  competente,   precum  şi  În  condiţii  de
fluctuaţie a  personalului;

-   sprijinirea  auditului  şi/  sau  a  altor  organisme  abilitate  În  acţiuni  de  auditare  şi/sau  control,  iar  pe

Rector, În  luarea deciziilor.

5. CADRUL GENERAL DE APLICARE

Regulamentul    se    aplică   în    cadrul    Universităţii   Tehnice   "Gheorghe   Asachi"    din    laşi,    pentru
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat În cadrul şcolii doctorale.

Prezentul   regulament  se   aplică  În   activitatea   Şcolii   Doctorale   din   universitate,   a   Consiliilor  de
coordonare  a  programelor  doctorale  de  la  nivelul  facultăţilor şi  a tuturor  studenţilor-doctoranzi  din  cadrul
Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din  laşi.

Regulamentul   se  aplică   studenţilor  doctoranzi   care   urmează   programe  de  studii   universitare  de
doctorat organizate În şcoala doctorală şi În Consiliile de coordonare a programelor doctorale ale losuD-
TUIAsl  precum şi conducătorilor de doctorat,  cadrelor didactice şi cercetătorilor care au activităţi În cadrul

Şcolii doctorale şi a Consiliilor de coordonare a programelor doctorale din losuD-TUIASI.

Regulamentul   conţine   principii   generale,   aspecte   privind   organizarea   Consiliului   pentru   studiile
universitare  de  doctorat,  a  Şcolii  doctorale  şi  a  Consiliilor  de  coordonare  a  programelor  doctorale  de  la
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nivelul  facultăţilor,   drepturile  şi  Îndatoririle  studentului  doctorand  şi  conducătorului  de  doctorat  şi  este
Întocmit conform  reglementărilor În vigoare.

5.1.    Datede intrare

-     cerinţele  legale  (legi,  hotărâri  de  guvern,  ordine  ale  miniştrilor,  decizii  ale  Rectorului  universjtăţii

etc.) şj cerinţe reglementate (standarde,  normative aplicabile);
-    procesele   care   se   desfăşoară   În   cadrul   Universităţii   Tehnice   „Gheorghe   Asachi"   din   laşi

referitoare la elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat;
-    competenţa personalum implicat În desfăşurarea activităţilor;
-    resurse financiare alocate;
-lista compartimentelor implicate:

•       CSUD;

•       şcoala Doctorală;
•       Consiliile de coordonare a  programelor doctorale de la nivelul facultăţilor;

•        Consiliul  deAdministraţie;

•        Senatul  universităţii.

5.2.    Datede ieşire

1    Activitate organizată şi desfăşurată.

•    Raporiul dintre numărul doctoranzilor care au finalizat programul de doctorat şi numărul

doctoranzilor admisi

6. DISPOZIŢll  GENEFULE

Regulamentul şcolii doctorale din lnstituţia Organizatoare de Studii  Univemsitare de Doctorat
(IOSUD)  -  Universitatea  Tehnică  ,,Gheorghe  Asachi"  din  laşi  (numită  în  continuare  SD-TUIAsl)  se
aplică În organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.  Regulamentul  conţine principiile de
bază,  modul  organizare a şcolii  doctorale,  a Consiliilor de coordonare a  programelor doctorale,  drepturile

şi  Îndatoririle  studentului   doctorand   şi   conducătorului   de  doctorat  şi   este  Întocmit  În   conformjtate  cu
reglementărjle În vigoare.

În  Universitatea  Tehnică  "Gheorghe  Asachi"  din   laşi  (TUIAsl),   studiile  universitare  de  doctorat
reprezintă  al  lll-Iea  ciclu  de  studii  universitare  şi  permit  dobândirea  unei  calificări  de  nivelul  s  din  Cadrul
European al  Calificărilor (EQF) şi  din  Cadrul  Naţional  al  Calificărilor.

Regulamentul şcolii doctorale este fundamentat şi adoptat În temeiul:
Leg/./. Educaf/.e/. Waf/.ona/e nr.  1/2011  cu modificările şi  completările ulterioare;
Codului   Studiilor   Universitare   de   Doctorat   aproba\   pr.in   Hotârârea   de   Guvern   68\12011   cu
modificările şi  completările ulterioare;

Legii   nr.   49   din   14   mariie   2013   pentru   modificarea   ari.   12   din   Legea   nr.   288/2004   privind
organizarea studiilor universitare
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-       Ordinului    Ministrului    Educaţiei    şi    Cercetării    nr.    4843/   2006   privind   domeniile    pentru    studii

universitare de doctorat,  sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de Învăţământ
superior pentru aprobarea organizării studiilor universitare de doctorat;

-Ordinului  nr. 4621  din 23 iunie 2020 pentru aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare

a Consiliului  Naţional de Atestare a Titlurilor,  Diplomelor şi  Certificatelor Universitare;
~      Ordinului  nr.  5229  din  17  august  2020  pentru  aprobarea  metodologiilor  referitoare  la  acordarea

atestatului  de  abilitare,  acordarea titlului  de  doctor,  precum  şi  la  soluţionarea  sesizărilor cu  privire
la  nerespectarea  standardelor de calitate sau  de etică  profesională,  inclusiv cu  privire la existenţa

plagiatului, În cadrul  unei teze de doctorat;  Cartei Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi" din  laşi;
-      Codului de etică  universitară al  universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din  laşi;
-       Hotărârii   Senatului   Universităţii  Tehnice  "Gheorghe  Asachi"  din   laşi   nr.   347/29.10.2017  privind

aprobarea Înfiinţării Şcolii  Doctorale;
-       Hotărârii   Senatului   Universităţii  Tehnice  "Gheorghe  Asachi"  din   laşi   nr.   386/29.10.2017   privind

Înfiinţarea Consiliilor de coordonare a programelor doctorale.
F`egulame"ul  SD-TUIAsl  are  la  bazâ  Regulamentul  privind  organizarea  şi  desfăşurarea
activităţilor de studii universitare de doctorat.
În  perioada  instituirii  unor  măsuri  excepţionale  la  nivel  local  şi/sau  naţional  prin  acte  normative

emise  de  autorităţile  competente,  activitatea  În  cadrul  şcolii  doctorale  se  desfăşoară  în  conformitate  cu

preweder.i}e    lnstrucţiunilor  pentru  desfăşurarea  activitâţilor doc±oranzilor În  anul  universitar 2020-2021  În_
condiţii  de  siguranţă  epidemiologică  pentru  prevenirea  Îmbolnâvirilor SARS-CoV-2  aproba+e de CoTst:tiiul
de Administraţie  al  "Universităţii  Tehnice  "Gheorghe Asachi"  din  laşi În  06.10.2020;  Dec/.z/.a  Recfom/u/. nr.
1764/16.09.2020   privind aplicarea  la  n.ivelul  ''Universităţii Tehnice ''Gheorghe  Asachi" din  laşi a  măsurilor

prevâzute    în    Ordinul    comun    al    Ministerului    Educaţiei    şi    Cercetârii    şi    al    Ministerului    Sănâtâţii
nr.5487/31.08.2020,  pentru aprobarea mâsurilor de organizare a activitâţii in cadrul unitâţilomnstituţiilor de
Învâţâmânt în condiţii de siguranţâ epidemiologică,  pentru  prevenirea îmbolnăvirilor c_u _vjr_usul_ SARS-.C.oY-
2;   lnstrucţiunilor  pentru  desfăşurarea  activităţilor  didactice  În  anul   universitar  2020-2021,  În  condiţii  de

siguranţă   epidemiologică    pentru    prevenirea   imbolnăvirilor   cu   virusul    SARS-CoV-2   -   elaborate   de
Prorectoratul   Didactic   şi   Asigurarea   Calităţii,   de   Consiliul   de   Administraţie   al   "Universităţii   Tehnice
"Gheorghe Asachi" din  laşi  DSP  laşi.

7.  DOMENIUL DE APLICARE şl TERMINOLOGIE

Regulamentul  se  aplică  pentru  SD-TUIAsl,  structură  organizatorică  şi  administrativă constituită În
cadrul  lnstituţiei  Organizatoare  de  Studii  Universitare  de  Doctorat  -  Universitatea  Tehnică  "Gheorghe
Asachi" din  laşi,  losuD-TUIAsl.
Termenii şi expresiile de mai jos au  următoarele semnificaţii:

a)  sfuc//.t.  L/n/.vers/ţare  de  docforaf  -  ciclul  superior  de  studii  universitare  a  cărui  finalitate  constă  În
dezvoltarea  resursei  umane  competente  În  realizarea  cercetării  ştiinţifice,  capabile  de  inserţie  pe

piaţa  muncii  Înalt  calificate.  Ele constau  În formarea  prin  cercetare  pentru  cercetare-dezvoltare  şi
inovare  şi  constituie  o  experienţă  profesională  de  cercetare,  finalizată,  după  susţinerea  tezei  de
doctorat,  prin acordarea titlului de doctor;

b) sfudenf-docforand - studentul Înmatriculat În programul de studii universitare de doctorat;
c)  conducăfor  de  docforaf  -  cadrul  didactic  sau  cercetătorul,  cu  experienţă  În  domeniul  cercetării

ştiinţifice,  care  coordonează  activitatea  studentului-doctorand  În  urma  dobândirii  acestui  drept  În
conformitate cu  prevederile ari.166 din  Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 ;
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d)  oomt.s/.a  de  îndrttmare  -  formată  din  3  membri,  specialişti  În  domeniul  tezei  /  domenii  legate  de
subiectul  tezei,  care deţin  titlul  ştiinţific  de  doctor,  având  rolul  de  a  sprijini  şi  monitoriza  studentul-
doctorand În desfăşurarea programului de doctorat,  pe toata durata acestuia,  până la finalizarea şi
acceptarea tezei pentru susţinerea publică;

e) program de studii uni.versitare de doctorat, denum.it în cor\timuare programul de doctorat -to\al.ita+ea
activităţilor în  care  este  implicat  studentul-doctorand,  relevante  din  punctul  de  vedere  al  studiilor
universitare de doctorat;

f)  feză  de  docforaf -  lucrarea  ştiinţifică  originală  elaborată  de  către  un  student-doctorand  În  cadrul
studiilor universitare de doctorat, condiţie [egală pentru obţinerea titlului de doctor;

g) t.nsf/ţuţ7.e oHgan/.zafoare de sfttd/./. un/.vers/.fane de docforaf,  denumită În continuare IOSUD -jnstituţja
care   are   dreptul   de   a   organiza   programe   universitare   de   doctorat;    losuD   oferă   sprijinul
instituţjonal,  administrativ şi logistic şcolii doctorale subordonate.

h)  şooa/ă docfora/ă -  o  structură  organizatorică  şi  administrativă  constituită În  cadrul  losuD  Şi  care
oferă   sprijinul   necesar  pentru   desfăşurarea   studiilor  de   doctorat  Într-o   aniumită   disciplină   sau
tematică disciplinară ori interdisciplinară.

8.      REGULAMENTUL      PRIVIND     ORGANIZAREA     şl      FUNCŢIONAREA     şCOLll
DOCTORALE DIN    IOSUD-TUIASI -CONŢINUT

Art.1. Scop şi obiective

(1)   Regulamentul   şcolii   doctorale   stabileşte   modul   în   care   sunt   organizate   şi   se   desfăşoară
programele       de studii universitare de doctorat în cadrul şcolii doctorale a losuD-TUIAsl.

(2)  Regulamentul  SD-TUIAsl  stabileşte  criterii,  proceduri,  reglementări  şi  standarde obligatorii  vizând
următoarele aspecte:

a)  nivelul de studji şi performanţele iniţiale ale candidaţilor la studiile universitare de doctorat;

b)  selecţia candidaţilor Şi admiterea studenţilor-doctoranzi;
c)    pregătirea   studenţilor-doctoranzi    prin   dezvoltarea   de   competenţe   profesionale/   de   conţinuv
cognitive şi de competenţe transversale/ transferabile;
d)  mecanismele  prin  care  se  iau  deciziile  În  ceea  ce  priveşte  oporiunitatea,  structura  şi  conţinutul

programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate;
e)  activităţile  de  cercetare  ale  studenţilor-doctoranzi  prin  stabilirea  temei  de  cercetare,  includerea  în
echipe de cercetare şi asigurarea accesului la resurse de cercetare;
f) acceptarea de noi membri conducători de doctorat,  precum şi modalitatea prin care unui conducător
de doctorat Îj poate fi retrasă calitatea de membru al Şcolii doctorale;

g)  standarde  şi  criterii  de  periormanţă  Ştiinţifică  şi  de  conduită  profesională  pe  care  conducătorii  de
doctorat  trebuie  să  le  Îndeplinească  pentru  a  deveni  membri  ai  SD-TUIASI,   respectiv  pentru  a-şi

păstra această calitate, criteriile de evaluare a conducătorilor de doctorat, cu precădere orientate spre
rezultatele  ştiinţifice  obţinute,  cum  ar  fi:  performanţe  proprii  În  cercetare,  performanţe  ştiinţifice  ale
studenţilor-doctoranzi etc. ;

h)  informarea  studenţilor-doctoranzi  privind  atât  aspectul  relaţiei  cu  conducătorul  de  doctorat  cât  şi
celelalte proceduri necesare desfăşurării tuturor activităţilor;
i) schimbarea  conducătorului  de doctorat al  unui  anumit student-doctorand  şi  procedurile de mediere
a conflictelor;

j) schimbarea titlului tezei de doctorat şi a ljmbii În care aceasta este redactată;



k)  numărul  de studenţi-doctoranzi  pe care Îi  poate coordona  un  conducător de doctorat fără a depăşi
limita   stabilită   de   Senatul    universităţii,    în   conformitate   cu    prevederile   Codului    pentru   studiile
universitare de doctorat;
1) condiţiile În care poate fi Întrerupt programul de doctorat;
m) identificarea şi sancţionarea fraudei  academice,  inclusiv a plagiatului;
n)  criteriile  de  evaluare  a  studenţilor-doctoranzi  cu  privire  la  modul  de  valorificare  a  cercetării  prin

publicaţii,  pafticipări  la seminarii,  workshop-uri,  conferinţe ştiinţifice etc.;
o)  elaborarea  şi  implementarea  de  indicatori  de  monitorizare  şi  evaluare  a  programelor  de  studii
universitare de doctorat;

p)  proceduri  pentru soluţionarea contestaţiilor vizând  aplicarea prevederilor prezentului regulament.
r) funcţionarea SD-TUIAsl  şi  a CCPD-urilor În situaţia instituirii  unor măsuri excepţionale la nivel local

şi/sau naţional prin acte normative emise de autorităţile competente.
(3)   Regulamentul   se   poate   aplică   şi   În   cazul   programelor   de   studii   universitare   de   doctorat
desfăşurate  În  cadrul  cooperării  naţionale  şi  internaţionale  universitare/cu  instituţii  de  cercetare,  pe
baza acordului Între instituţiile respective (co-tutelă), dacă prin acordul de parieneriat s-a decis astfel.

9. CADRUL INSTITUŢIONAL DE ORGANIZARE şl  DESFĂşURARE A ACTIVITĂŢll SD-
TUIASI

Art. 2. Funcţionarea losuD -TUIAsl

a)  Universitatea  Tehnică  "Gheorghe  Asachi"  din  laşi  organizează  studii  universitare  de  doctorat  În
cadrul losuD-TUIAsl.

b)  losuD-TUIAsl  este  condusă  de  Consiliul  pentru  Studiile  Universitare  de  Doctorat  (CSUD),  care
funcţioneazâ ^in baza preveder.ilor Codului  Studiilor Universitare de  D?ctora! sti.a PegŢlamertTITi

prirind organizarea şi desfâşurarea activităţilor de studii universitare de.doctorat, ap.ropî+ dF
Senatul   "Universităţii   Tehnice   "Gheorghe   Asachi"   din   laşi,   În   calitate   de   organ   colectiv   de
conducere.

c)  Rectorul  Universităţii  Tehnice  "Gheorghe  Asachi"  din   laşi  este  reprezentantul  legal  al   losuD-
TUIAsl.

d)  Senatul  universitar  este  organul  colectiv  de  conducere  al  universităţii  -  organizatoare  a  studiilor
universitare de doctorat În cadrul  IOSUD-TUIAsl

e)  Programele  de  studii  universitare  de  doctorat  se  organizează  şi  se  desfăşoară În  cadrul  losuD-
TUIAsl  prin SD-TUIAsl, În domeniile de doctorat acreditate.

Art. 3. Funcţionarea SD-TUIAsl

a)   SD-TUIAsl   se  organizează   pe  discipline  şi  tematici   interdisciplinare  şi  funcţionează  în   cadrul
losuD-TUIAsl  cu conducători de doctorat care au dobândit această calitate potrivit legii şi  au fost
cooptaţi în SD-TUIAsl  potrivit reglementărilor şi standardelor În vigoare;

b)  cadrul  general  de  organizare  şi  de  funcţionare  a  SD-TUIAsl  este  stabilit  prin  dispoziţiile  Codu/ui.
StudiilJr  Universitar:  de   Doctorat,  pr.in  Regulamentul   privind  organizarea  şi   desfăşur?re?.
activităţilor   de   studii   universitare   de   doctorat  sti   pr.in   preNederh   Regulamentului   şcolii
docfora/e, cu respectarea legii;
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c)  Înfiinţarea  şcolii  doctorale  este  propusă  Rectorul  universităţii  ca  reprezentant  al  losuD-TUIAsl,
este avizată de către CSUD şi aprobată de Senatul universităţii;

d)   şcoala   doctorală   are   rangul   egal   cu   cel   al   unui   depariament   şi   poate   organiza   centre  sau
laboratoare de cercetare care funcţionează În cadrul TUIAsl,  potrivit prevederilor art.131,  art.133
alin.  (4)  şi  art.134 din  Legea  nr.1/2011.

e)   Şcoala  doctorală  este  organizată  şi  funcţionează  În  cadrul   IOSUD-TUIAsl  cu  conducători  de
doctorat care au dobândit acest drept,  potrivit legii.

0 SD-TUIAsl este condusă de Directorul Şcolii doctorale şi de Consiliul Şcolii Doctorale (CSD).
g)   şcoala   doctorală   coordonează   activitatea   Consiliilor  de   Coordonare  a   Programelor  Doctorale

(CCPD) care funcţionează la nivelul facultăţilor din TUIAsl.
h)  conducătorii  de doctorat membri  ai  SD-TUIASI  Îşi  desfăşoară  activitatea În  cadrul facultăţilor,  sub

coordonarea Consiliilor de Coordonare a Programelor Doctorale.
i)  Atribuţiile  Consiliului  de  coordonare  a  programelor  doctorale,  În  sprijinul  activiiităţii  Şcolii  doctorale

sunt:
-elaborează reglementările specifice domeniului respectiv;
-  propune  afilierea  la   şcoala  doctorală  sau  Încetarea   afilierii/revocarea  calităţii   de  conducător  de

doctorat În domeniul respectiv;
-     propune    standarde     minimale    de     performanţă    ştiinţifică     pentru     afiliereaAncetarea    afilierii

conducătorilor de doctorat la şcoala doctorală,  precum şi procedura de afiliere;
-  propune  Înmatricularea  şi  exmatricularea  studenţilor-doctoranzi,   la  propunerea  conducătorilor  de

doctorat membri ai şcolii doctorale;
-  propune  realocarea  conducerii  unui  doctorat  aflat  În  desfăşurare,  altui  conducător  de  doctorat  În

condiţiile prevăzute de lege;
- mediază conflictele dintre studenţii-doctoranzi şi conducătorii de doctorat;
-avizează comisiile de analiză şi susţinere publică a tezelor de doctorat;
-avizează programele de cercetare ştiinţifică pentru studenţii doctoranzi;
-Întocmeşte şi propune conţinutul programelor de studii universitare de doctorat aiprobat de CSUD;
-  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  şi  pentru  procesul  extern  de  evaluare  În  vederea
acreditării/reacreditării sau a autorizării  provizorii a şcolii doctorale;

-  exercită   alte   atribuţii   specifice   stabilite   prin   Regu/amenfu/  pr/.v/.nd  o„gan/.zarea   şt.  c/esfăşuranea

activităţilor de studii universitare de doctorat sau alte ac+e normaifiNe.
-răspunde pentru buna desfăşurare a concursului de admitere în cadrul şcolii doctorale pe domenij;
- propune comisiile de admitere la doctorat;
- avizează rezultatele admiterii la doctorat;
-avizează cererile de Întrerupere,  prelungire,  sistare perioada de prelungire şi graţie,  de retragere de

la studiile universitare de doctorat pentru studenţii doctoranzi;
-avizează cererile de schimbare a conducătorului de doctorat,  a titlului tezei de doctorat
-avizează comisiile de susţinere a proiectelor de cercetare, respectiv a rapoartelor de cercetare
-avizează cererile de afiliere/Încetare a afilierii conducătorilor de doctorat la Scoala Doctorala;

j)  atribuţiile  CCPD  şi  ale  Directorului  CCPD  sunt  prevăzute  În  Regu/amenfu/ pn.v/.nd  ongan/.zarea  ş/.
desfăşurarea activitâţilor de studii universitare de doctorat.,



k)  losuD-TUIAsl  recunoaşte  calitatea  de  conducător de  doctorat  sau  abilitarea  obţinută  în  instituţii
acreditate de Învăţământ superior din străinătate,  pentru domenii de doctorat autorizate/acreditate
să  funcţioneze  În  losuD-TUIAsl,  potrivit  Pnocedur/'/. pr/.vi.nd obţi.nerea  afesfafu/u/.  de  ab/.//.fare  şi  a-i-roâed.urii privind recunoaşterea calitâţii de conducâtor de doctora_t obţirut.â_Î± S_t,rEi:Î{ate_.rp_C+e_a_S±`â_

recunoaştere nu conferă automat dreptul de a conduce doctorate În cadrul SD-TUIAsl, calitatea de
membru  al  SD-TUIAsl  obţinându-se conform  reglementărilor interne  ale  SD-TUIAsl,  În  vigoare  la
data  solicitării;

1)  afilierea  unor conducători  de doctorat în cadrul  SD-TUIAsl  se face la cerere,  cu avizul  CCPD unde
se solicită afilierea şi  aprobată de Biroul  Consiliului  Facultăţii,  apoi transmisă la secretariatul CSUD

pentru a fi validată de Consiliului de Administraţie şi aprobată de Senatul  Universităţii.
m)  încetarea  afilierii  la  şcoala  doctorală    se  poate face În  2  situaţii:  Încetarea  voluntară  a  afilierii  şi

Încetarea afilierii -propusă motivat;
n)  afilierea şi Încetarea afilierii  conducătorilor de doctorat se  realizează conform Pmcedt/n./. de af/.//.ere

şi  Încetăre  a  afilierii  conducătorilor  de  docţorat  la  şcoala  doctoralâ  a  losuD  -  Universitatea
Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi .

Art. 4. Directorul SD-TUIAsl

a)  Directorul  SD-TUIAsl  este  cadru  didactic  titular  din  losuD-TUIAsl,  conducător  de  doctorat  care
Îndeplineşte standardele  minimale şi  obligatorii  pentru  obţinerea  atestatului  de  abilitare în vigoare
la  data  depunerii  candidaturii,  ales  prin  votul  secret  al  membrilor  CSUD,  validat  prin  Hotărârea
Senai"lu.i tiriivers.na#h ,  coriorm Procedurii de  alegerea directorul_ui  şcolii d.p_ct_o.r€!Î  şi .a. Pons!!iu,lui_
acesteia  la  lnstituţiă  Organizatoare  de  Studii  Universitare  de  Doctorat  (losuD)  -  Universitatea
Tehnicâ "Gheorghe Asachi" din laşi .,

b) Directorul SD-TUIAsl face parte de drept din Consiliul şcolii  Doctorale (CSD);
c) Funcţia de director al şcolii doctorale este asimilată funcţiei de director de depariament.

Art. 5. Consiliul şcolii doctorale

a) Consiliul şcolii doctorale (CSD) se constituie şi  are structura În conformitate cu prevederile Codu/ui.
Studiilor Llniversitare de Doctorat şi Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activifăţilpr
de studii  universitare de doctorat, pe baza Procedurii de  alegerea directorului  şcolii  docto_ra_lp__şi. a
Consiliului   acesteia   la   lnstituţia   Organizatoare   de   Studii   Universitare   de   Doctorat   (IOSUD)   -
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi.,

b)  membrii  CSD  se  aleg  prin  votul  universal,  direct,  secret  şi  egal  al  conducătorilor  de  doctorat  din
SD-TUIAsl;

c)  Consiliul   Şcolii   Doctorale  este  condus  de  directorul   şcolii   doctorale  şi  este  asimilat  consiliului
departamentului;

d)  CSD este format din  3  conducători  de  doctorat şi  2  studenţi  doctoranzi  aleşi  prin  vot universal  de
către conducătorii  de doctorat şi,  respectiv,  de către studenţii-doctoranzi.  Din  CSD face  parte  şi  o

personalitate ştiinţifică din afara TUIASI,  propusă de Directorul SD şi avizată de CSUD;
e) membrii Consiliului şcolii doctorale sunt cadre didactice universitare care trebuie să aibă dreptul de

a   conduce   doctorate,   În   ţară   sau   În   străinătate   şi   să  Îndeplinească   standardele  minimale   şi
obligatorii  pentru  acordarea  atestatului  de  abilitare în  vigoare  la  data  desemnării  lor ca  membri  ai
Consiliului  Şcolii  doctorale;
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0 mandatul CSD este de 5 ani.  Studenţii-doctoranzi membri ai CSD îşi Încheie mandatul la finalizarea
studiilor  universitare  de doctorat,  la  data  susţinerii  tezei  de  doctorat.  Pentru  ocuparea  unor  locuri
vacante   în   cadrul   CSD   se   organizează   alegeri   paniale,   iar  mandatul   noului(-ilor)   membru(-i)
Încetează la expirarea mandatului CSD;

g)  CSD se Întâlneşte de cel  puţin trei  ori  pe an,  la convocarea directorului  SD-TUIAsl  sau a cel  puţin
unei treimi din numărul membrjlor săi;

h)  cvorumul   unei  şedinţe  CSD  se  consideră  Întrunit  dacă  pafticipă  cel   puţin  jumătate  din  totalul
membrilor   consiliului.   Hotărârile   CSD   se   adoptă   cu   majorjtatea   simplă   a   voturjlor   membrilor

prezenţi,  cu condiţia îndeplinirii  cvorumului de Şedinţă;
i)  la  propunerea  directorului  şcolii  doctorale,  şedinţele  CSD  se  pot  desfăşura  şi  la  distanţă,  membrii

acestuia exprimându-şi dreptul de vot prin  mijloace electronice (pe platformele electronice agreate
de  membrij   CSD,   prin   email   sau   alte  mijloa6e  de   comunicare).   Directorul   şcolii   doctorale  va

propune  şi  termenul  de  transmitere  a  voturilor.  În  acest  caz,   hotărârile  CSD  sunt  adoptate  cu
jumătate   plus   unu   din  voturile  exprimate   prin   mijloace  electronice  de  către  membrii   acestuia.
Cerinţele privind cvorumul sunt similare cu cele precizate la paragraful g);

j)   Ia  şedinţele  CSD   pot  participa,   ca   invitaţi,   membrii   CSUD,   membrii   Consiliului  de  administraţie
TUIAsl  sau reprezentanţi  ai  altor instituţii partenere;

k)   CSD   elaborează   un   rapori   periodic   (anual)   al   activităţii   Şcolii   Doctorale  TUIAsl.   Rapoaftele

periodice vor jnclude şi  un  plan de acţiune În care sunt prezentate deficienţele identificate la nivelul
fiecărui  domeniu  de  doctorat,  iar  acţiunile  de  remediere  vor  fi  propuse  Împreună  cu  un  termen
limită,    o   persoană   responsabilă   şi   indicatori   pentru   a   măsura   evoluţia   rezolvării   problemei
detectate.

Art. 6. Atribuţiile Directorului şcolii doctorale

a)  asigură  colaborarea  dintre  şcoala  doctorală,  Consiliile  de  coordonare  a  programelor  doctorale

(CCPD) din facultăţi şi Consiliul  pentru studiile universitare de doctorat (CSUD)  ;
b)  răspunde  de  respectarea  legalităţii  În  organizarea  şi  desfăşurarea Întregii  activităţi  din  cadrul  SD-

TUIASI;

c)  asigură reprezentarea şcolii doctorale În losuD -TUIAsl;
d)  avizează   acordurile   de   cotutelă   propuse   de   conducătorii   de   doctorat   la    nivel   naţional   şi

international
e)  organiz'ează şi  monitorizează desfăşurarea concursului de admitere la doctorat;
f)   participă la şedinţele CSUD;

g)  mandatează   directorii   Consiliilor  de   Coordonare   a   Programelor   Doctorale  din   facultăţi   pentru
semnarea documentelor privind derularea programelor doctorale după cum urmează:
-programul de pregătire universitară avansată,  programul de cercetare ştiinţifică,
- cererea de aprobare a comisiei În vederea susţinerii raportului de cercetare,
-cererea de presusţinere a tezei de doctorat,
-cererea privind decontul unor cheltuieli specifice desfăşurării programelor de doctorat,
-cererea privind decalarea susţinerii raportului de cercetare,
-  cererea   privind   aprobarea  desfăşurării   activităţii   de  conducător  de  doctorat  după  acordarea

atestatului de abjlitare,
-  alte  formulare /  modele  de  cereri  care  sunt  stabilite  ca  urmare  a  emiterii  de  noi  acte  normative

referitoare la studiile universitare de doctorat.



Art.7. Atribuţiile Consiliului şcolii doctorale

Principalele atribuţii  ale Consiliului  Şcolii  Doctorale sunt:

a)  elaborarea   regulamentului   SD-TUIAsl,   supunerea   acestuia   spre   avizarea   conducătorilor   de
doctorat prin votul  universal,  direct,  secret şi  egal  al  majorităţii  absolute a acestora şi,  ulterior spre
aprobarea CSUD;

b)  elaborarea  şi  avizarea  contractului-cadru  de  studii  universitare  de  doctorat,   inclusiv  modelele
actelor  adiţionale  specifice  (pentru  Întrerupere,   prelungire,   graţie)   şi   supunerea   acestora  spre
aprobarea CSUD;

c)   luarea   deciziilor   privind   acordarea   sau   revocarea   calităţii   de   membru   al   SD-TUIAsl   a   unor
conducători   de  doctorat,   precum   şi   stabilirea   de   criterii   minimale   de   performanţă   ştiinţifică  În
vederea evaluării interne anuale a conducătorilor de doctorat;

d)   validarea   rezultatelor  concursului   de   admitere,   respectiv   a   propunerilor  de   exmatriculare,   În
vederea   emiterii   deciziilor   Rectorului   TUIAsl   de   Înmatriculare   şi    respectiv   exmatriculare   a
studenţilor-doctoranzi;

e)   stabilirea   mecanismelor   de   luare   a   deciziilor   privind   oportunitatea,    structura   şi   conţinutul

programelor doctorale;
f) aprobarea programelor individuale de pregătire a studenţilor-doctoranzi;

g) avizarea Înmatriculării şi exmatriculării studenţilor doctoranzi;
h) avizarea comisiilor de Îndrumare a studenţilor-doctoranzi;
i) avizarea comisiilor de susţinere publică a tezelor de doctorat;

j) avizarea  planurilor de Învăţământ;
k)  elaborarea  de  mecanisme  de  schimbare  a  conducătorului  de  doctorat,  respectiv  de  mediere  a

conflictelor;

1)   stabilirea   condiţiilor  În   care   programul   de   doctorat   poate  fi   întrerupt   sau   prelungit,   respectiv
condiţiile  În  care  studentul-doctorand  poate  beneficia  de  perioadă  de  graţie  pentru  finalizarea  şi
susţinerea publică a tezei de doctorat, conform normelor legale;

m)  stabilirea modalităţilor de prevenire a fraudei În cercetarea ştiinţifică,  inclusiv a plagiatului;
n) stabilirea criteriilor de evaluare internă periodică a programelor de doctorat;
o)  Întocmirea  rapoartelor de  autoevaluare  şi  asistarea  evaluatorilor externi  În  scopul  acreditării  sau

menţinerii  acreditării  SD-TUIAsl  şi a domeniilor de doctorat;

p)  elaborarea  de  proceduri   şi   instrucţiuni   privind  activitatea   SD-TUIAsl   şi  transmiterea  acestora
pentru  aprobarea CSUD;

r) transmiterea de informaţii  corecte şi complete privind  programele de studii  universitare de doctorat
către  candidaţi,  precum  şi  Întregii  comunităţi  universitare,  dar  şi  altor  persoane fizice  sau juridice
interesate În acest sens;

s)   publicarea   pe   pagina   web   (www.doctorat.tuiasi.ro)   şi   la   nivelul   facultăţilor/CCPD,   cu   sprijinul
logistic al  losuD-TUIAsl,  a tuturor informaţiilor necesare  privind  programele de studii  universitare
de doctorat, vizându-se cu precădere următoarele categorii:

-regulamentul şcolii doctorale şi procedurile asociate;
-informaţii  privind locurile şi tematica la admitere pentru studenţi-doctoranzi;
- informaţii privind modul de organizare şi desfăşurare a programelor doctorale;
-informaţii  privind conţinutul  programelor de studii  universitare de doctorat;

-modelul contractului-cadru de studii doctorale;
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-  informaţii  privind  conducătorij  de  doctorat  Şi  studenţii-doctoranzi  pe  care Îi  coordonează,  care

includ  cel  puţin  lista  publicaţiilor  şi  brevetelor  acestora  (pe  pagina  web  a  facultăţilor/Consiliilor

de coordonare a programelor doctorale);
-  informaţii  privind tezele de doctorat,  respectiv standardele de elaborare,  procedura şi  criteriile

de evaluare şi susţinere a acestora;
-  rezumatele  tezelor  de  doctorat  ce  urmează  să  fie  susţinute  public,  precum  şj  data,  ora  şi

locaţia aferente susţjnerilor publice;

ş)  Înştiinţarea  studentului-doctorand,   prin  intermediul  conducătorilor  de  doctorat,   atunci  când  este
cazul,  despre  exmatricularea  lui  din  programul  doctoral  şi  motivele  care  au  condus  la  această
decizie;

t)   informarea,   Împreună  cu   conducătorul  de  doctorat,   a  studentului-doctorand  cu   privire  la  etica

ştiinţifică,  profesională şi universitară şi verificarea respectării acesteia,  inclusiv:
-  respectarea  normelor  deontologice  pe  parcursul   realizării  cercetării  În  cadrul  programului  de

doctorat;
-respectarea normelor de etică şi integritate academică la redactarea tezei de doctorat

ţ)   acceptarea   de   noi   membrj   conducători   de   doctorat,    precum   Şi   reglementări   referitoare   la
modalitatea  prin  care  unui  conducător de  doctorat Îi  poate fi  retrasă  calitatea  de membru  al  şcolii
doctorale;

u)   luarea   de   măsuri   pentru   prevenirea   şi   sancţionarea   abaterilor  de   la   normele   eticii   Ştijnţifice,

profesionale şi  universitare,  conform codului de etică şi deontologie profesională al instituţiei;
v)  organizarea  de  evenimente  destinate  pregătirii  doctorale  În  context  naţional  şi  internaţional  (şcoli

de vară,  seminarii,  conferinţe ale doctoranzilor, workshop-uri cu agenţi economici etc);
x)  formularea  de  propuneri  proprii  privind  funcţionarea  CSD  şi  a  celor  9  CCPD  În  situaţia  instituirii

unor  măsuri  excepţionale  la  nivel  local  şi/sau  naţional  prin  acte  normative  emise  de  autorităţile
competente;

y)  alte atribuţii  specifice,  potrivit legii;
z)  documentele  rezultate În  urma  deciziilor CSD  şi  care se Înaintează  la  CSUD vor avea  semnătura

directorului Şcolii doctorale.

Art. 8. Consiliile de coordonare a programelor doctorale (CCPD)

(1)  Şcoala  Doctorală  a  Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"  din  laşi  are În  subordine Consiliile de
Coordonare  a  Programelor  Doctorale  (CCPD)  care funcţionează  la  nivelul  facultăţilor şi  prin  care
coordonează actjvitatea celor 13 domenii de doctorat acreditate;

(2)  Şcoala  Doctorală,  prin  consiliile  sale  de  coordonare  a  programelor  doctorale,  adoptă  măsurile
necesare,  specifice domeniului,  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  şi  pentru  procesul  extern  de  evaluare  În  vederea
acreditării/reacreditării sau a autorizării  provizorii a şco[ii doctorale;

(3)  CCPD  include 3-5  membri,  cadre didactice titulare care sunt conducători  de doctorat,  număr care
s_e  sFaktiiJ.eş+?  pr.in  Pr?cedura  de  alegere  a  directorilor  Consiliilor  de  Coordonare  a  Programeior
Docfora/e ş/. de consf/ţu//e a acesfor cons/.//./.,  aprobată  prin  Hotărârea Senatului  Universităţii şi este
coordonat de un director, ales dintre conducătorii de doctorat,  cadre didactice titulare din facultatea
respectivă.  Aceştia  sunt validaţi  de  Consiliul  de Administraţie  şi  aprobaţi  prin  Hotărârea  Senatului
Universităţii;



_ __E±
(4) În cazul În care numărul de conducători de doctorat cadre didactice titulare de la o facultate este

mai  mic decât trei,  la  acea facultate  nu  se va constitui  un  CCPD,  conducătorii de doctorat urmând
a fi asociaţi unei  alte facultăţi,  cu conducători de doctorat din acelaşi domeniu sau domeniu Înrudit.
În acest caz,  directorul CCPD se alege dintre conducătorii de doctorat cadre didactice titulare de la
facultăţile asociate acelui CCPD;

(5) reunirea conducătorilor de doctorat din două sau mai  multe facultăţi În condiţiile din alineatul  (4) se
realizează la  propunerea CSUD În exerciţiu,  cu  avizul Consiliului  de Administratie al  Universităţii  şi
aprobarea Senatului  Universităţii;

(6) alegerea Directorului CCPD şi a membrilor CCPD se desfăşoară conform Prooedur/./. de a/egere a
d.irăctorilor Consiliilor de  Codrdonare  a  Programelor Doctorale  şi  de  constituire  a  acestor consilii,
aprobată  prin  Hotărârea  Senatului  Universităţii.  În  situaţia  specificată  la  alineatul  (4),  CCPD  va
avea În componenţă cel puţin un reprezentant al fiecărei facultăţi;

(7)  În  cazul  În  care,  la  una  din  aceste  facultăţi  menţionate  la  alineatul  (4)  un  număr  de  trei  cadre
didactice care au  primit atestatul de abilitare vor fi confirmate În calitate de conducători de doctorat
În cadrul  şcolii  Doctorale a TUIAsl  prin  Hotărârea Senatului  Universităţii În urma avizării succesive
favorabile  de  către  CCPD,  CSD,  CSUD  şi  Consiliului  de  Administraţie,  facultatea  respectivă  îşi

poate organiza CCPD propriu În mandatul următor;
(8) Încetarea calităţii de cadru didactic titular atrage după sine Încetarea mandatului de director CCPD

sau  de  membru  CCPD,  situaţie În  care  se vor  relua  alegerile  pentru  poziţia  respectivă.  Mandatul
noului ales În poziţia respectivă Încetează odată cu mandatul CCPD În exerciţiu;

(9)  CCPD colaborează  cu  conducerea facultăţii,  directorul  CCPD fiind  invitat permanent al  Consiliului
Facultăţii,  daca  nu face parie din  acesta. în  situaţia  menţionată  la  alineatul  (4),  directorul  CCPD va
colabora  direct cu  conducerea facultăţii  la  care este  constituit CCPD  şi  va  informa  direct sau  prin
email conducerile facultăţilor asociate CCPD;

(10)  CCPD   răspunde   pentru   buna  desfăşurare  a   concursului   de   admitere   pe  domenii   pe   baza
metodologiei de admitere propuse şi afişate pe pagina web;

(11)   programele   de   pregătire   universitară   avansată   şi   programele   de   cercetare   ştiinţifică   vor  fi
propuse de către conducătorul de doctorat Împreună cu studentul doctorand,  avizate de Directorul
Şcolii  Doctorale şi aprobate de Rectorul  Universităţii.  inclusiv În situaţia menţionată la alineatul  (4);

(12) CCPD validează comisiile de analiză şi susţinere publică a tezelor de doctorat;
(13)   CCPD   propune   afilierea   sau  Încetarea   afilierii   la   şcoala   doctorală   ori   revocarea   calităţii   de

conducător de doctorat În domeniul respectiv;

(14)   CCPD   propune   şi   aplică   standarde   minimale   de   performanţă   Ştiinţifică   pentru   afilierea   sau
Încetarea  afilierii  conducătorilor  de  doctorat  la  şcoala  doctorală,  în  conformitate  cu  procedura  de
afiliere, în domeniul de doctorat respectiv,  avizate de  CSUD;

(15)  CCPD  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  şi  pentru  procesul  extern  de  evaluare  În
vederea acreditării/reacreditării şcolii doctorale şi a domeniilor de doctorat;

(16)  CCPD actualizează şi  menţine pagina web a studiilor doctorale din facultate cu toate informaţiile
necesare   privind   modul   de   organizare  şi   desfăşurare   a   programele  de   studii   universitare  de
doctorat,  inclusiv  legături  la  regulamentele  şi  procedurile  CSUD  şi  a  anexelor,  metodologia  de
admitere,  presusţinerea  şi  susţinerea tezelor de doctorat,  informaţii  privind  conţinutul  programelor
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de  studii  universitare  de  doctorat  -  inclusiv  planul  de  învăţământ  pentru  programul  de  pregătire
universitară avansată

(17)  CCPD  se  intruneşte  În  şedinţe  de  lucru  cel  puţin  o  dată  la  două  luni  sau  ori  de  cate  ori  este
nevoie şi menţionează principalele probleme discutate într-o minută care rămâne la CCPD

(18)  CCPD  elaborează  un  raport  anual  al  activitatiii  de  la  nivelul  CCPD,  care  include  realizarile  În
activitatea de coordonare a  programelor de doctorat,  rezultatele chestionarelor aplicate studentilor
doctoranzi  şi  măsuri  pentru  creşterea  gradului  de  satisfacţie  profesională  a  acestora,  calitatea

planului de invatamant,  activitatea comisiilor de indrumare,  colaborarea cu  Centrul de Consiliere şi
Orientare  În  Carieră,  situaţia  stagiilor  Erasmus,  participarea  studen{ilor  doctoranzi  la  evenimente

ştiinţifice,  colaborari externe, webinare specifice fiecarui domeniu de doctorat etc.
(19)  documentele  rezultate  în  urma  deciziilor  CCPD  şi  care  se  Înaintează  CSD/  CSUD  vor  avea

semnătura directorului CCPD şi a decanului facultăţii,  după caz.

Art. 9. Directorul Consiliului de coordonare a programelor doctorale

(1)  asigură  colaborarea  CCPD  cu:  conducerea  Facultăţii,  Consiliul  Şcolii  doctorale  (CSD),  Consiliul
pentru   Studiile   Universitare   de   Doctorat   (CSUD),    cu   depaftamentele   sau/şi   colectivele   din
facultate;

(2)  asigură  managementul  Consiliului  de  Coordonare  a  Programelor Doctorale cu  sprijinul  conducerii
facultăţii;

(4)  răspunde  de  respectarea   legalităţii  În  organizarea  şi  desfăşurarea  Întregii  activităţi  din  cadrul
Consiliului de Coordonare a Programelor Doctorale;

(5) Întocmeşte,  Împreună  cu  CCPD,  planul  de Învăţământ pentru  programul  de pregătire  universitară
avansată,   care  va  fi  revizuit  anual  şi  Îl  supune  avizării  conducerii  facultăţii,  CSUD  şi  aprobării
Consiliului de Adminjstraţie;

(6)   organizează   şi   urmăreşte   desfăşurarea   activităţilor   din   cadrul   programelor   de   pregătire   a
studenţilor doctoranzi;

(7) elaborează, Împreună cu CCPD,  metodologia de admitere la doctorat  o supune avizării conducerii
facultăţij,  organizează şi  monitorizează desfăşurarea concursului  de admitere la doctorat În  cadrul
facultăţii, Întocmeşte şi transmite procesele verbale şi rezultatele admiterii la secretariatul CSUD;

(8) validează cererile de Întrerupere,  prelungire şi graţie pentru studenţii doctoranzi;
(9) stabileşte modul de comunicare cu studenţji doctoranzi şi conducătorii de doctorat prin  intermediul

platformelor / adreselor de email instituţionale agreate de losuD-TUIAsl;
(10)  Încurajează  şi  monitorizează  participarea  studenţilor  doctoranzi  Şi  a  conducătorilor  de  doctorat

din  domeniu/facultate  la  evenimentele  organizate în  cadrul  Şcolii  Doctorale  (conferinţe,  seminarii,
sesiuni de training etc.);

(11)   coordonează   procesele   de   evaluare   internă   periodică   a   calităţii   programelor   doctorale   din
domeniile  de  doctorat  din  facultate  şi  colaborează  cu  responsabilii  desemna{i  În  acest  sens  de
Consiliul de Administraţie;

(12)  asigură  implementarea  tuturor  propunerilor  primite  de  la  CSD  cu  avizul  CSUD  şi  CA  privind
funcţionarea  CCPD  În  situaţia  instituirii  unor măsuri  excepţionale  la  nivel  local  şi/sau  naţional  prin

acte normative emise de autorităţjle competente;

(13)   directorul   CCPD   este   mandatat   de   către   Directorul   şcolii   Doctorale   să   semneze/avizeze
documentele privind derularea programelor doctorale.
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10.  ORGANIZAREA,  DESFĂŞURAREA şl  FINALIZAREA  STUDllLOR  UNIVERSITARE
DE DOCTORAT

Art.  10.  Organizarea  studiilor  universitare  de  doctorat  În  losuD  -  Universitatea  Tehnică
"Gheorghe Asachi" din laşi

(1)  Studiile  universitare de  doctorat  reprezintă  ciclul  superior  (al  treilea)  de  studii  universitare  dedicat
dezvoltării  resurselor  umane  pregătite  pentru  cercetare  ştiinţifică  şi  inserţie  pe  piaţa  muncii  Înalt
calificate.

(2)  Programul  de  studii  universitare  de  doctorat  organizat  În  cadrul   şcolii  Doctorale  din   losuD-
TUIAsl   este   de   tipul   docforaf  şft.t.nţ/.rt.c,   În   domeniile   fundamentale   "ştiinţe   exacte"   şi   "ştiinţe
inginereşti".

(3) Studiile universitare de doctorat urmăresc formarea studenţilor-doctoranzi În vederea dobândirii de
competenţe de cercetare ştiinţifică şi dezvoltarea abilităţilor de a genera cunoaştere nouă şi validă.

(4)  SD-TUIAsl  organizează  studii  universitare  de  doctorat în  următoarele  domenii:  Ch/.m/.e,.  /ng/.nert.e
mecanicâ;   inJnerie  eiectricâ;   inginerie  electronicâ,  telecomunicaţii   ş_i  t.ehrologii   inf?rT?ţioŢal?;
lngineria     măterialelor;     lnginerie     industrială;     Inginerie     chimi?â;   .?.€.Icu.Iaţoa,re.   .şi   .tepnolp_gi=

iriformaţiei;    Ingineria   sist;melor;   Inginerie   energetică;   Inginerie   civilâ   şi   instalatii;   Inginerie   şi
management;  Ingineria mediului.

(5) Admiterea  la  studii  universitare  de doctorat se face  prin  concurs,  În  baza  unor criterii  de  selecţie
incluse  În  metodologia  de  admitere  stabilită  de  fiecare  CCPD  care  includ  cel  puţin:  periormanţa

profesională  anterioară  a candidaţilor,  un  interes al  acestora  pentru  cercetarea ştiinţifică,  publicaţii
În   domeniu    şi    o    propunere   de   temă   de   cercetare   din    cele   afişate    pe   pagina   web    a
CSUD/facultăţii/CCPD.  Concursul  este organizat de fiecare Consiliu de coordonare a  programelor
doctorale  din   cadrul   facultăţilor  sub  formă   de   colocviu,   conform   Procedur7./.  de   ongan/.zare   şt.
desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat.

(6) După finalizarea procedurii de admitere şi semnarea contractului de studii universitare de doctorat,
persoana  admisă  are  calitatea  de  student-doctorand  pe  perioada  desfăşurării   programului  de
doctorat.

(7)   Drepturile  şi   obligaţiile   ce   revin   studenţilor  doctoranzi,   conducătorilor  de  doctorat,   precum   şi
losuD,  prin  intermediul  şcolilor  doctorale,  se  stabilesc  prin  contractul  de  studii  universitare  de
doctorat,  în  acord  cu  prevederile  Codului  Studiilor  Universitare  de  Doctorat şi  ale  Regu/amenfu/ut.

privind organizarea şi desfâşurarea activitâţilor de studii univer_:itare de dpct?r?t.
(8)  Contractul  de  studii  universitare  de  doctorat  se  Încheie  cu  fiecare  student-doctorand  În  pahe  şi

este  semnat  de  studentul-doctorand,  conducătorul  de  doctorat,  directorul  CCPD,  directorul  Şcolii
doctorale,  directorul  CSUD  şi  de  reprezentantul  instituţiei  care  reprezintă  legal  losuD,  fiind  vizat
de compariimentul juridic.

(9) Studiile universitare de doctorat se desfăşoară la forma de învăţământ cu finanţare de la buget:  cu
frecvenţă  cu  bursă,   cu  frecvenţă  fără  bursă,   cu  frecvenţă   redusă  fără  bursă  şi,   respectiv  cu
frecvenţă  redusă  cu taxă.  Numărul  de  locuri  pentru  doctoratul  cu frecvenţă  cu taxă şi  nivelul taxei
se stabileşte de către Consiliul de administraţie şi se aprobă de către Senatul TUIAsl.

(10) Programul de studii universitare de doctorat are următoarea structură:
a)  programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate;
b)  programul de cercetare ştiinţifică, finalizat cu elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat.
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(11)  În  concordanţă  cu  principiile  care  stau  la  baza  Cadruluj   European  al   Calificărilor  şi  Cadrului

Naţional  al  Calificărilor din Învăţământul  Superior din  România,  programul  de studii  universitare de
doctorat  urmăreşte formarea  şi  dezvoltarea  a  două tipuri  de competenţe,  axate  pe Învăţarea  prin
cercetare:

a) compefenţe pnorest.ona/e (de conţinut,  cognitive şi de cercetare), specifice domeniilor de doctorat

şi  tematicii  tezei  de  doctorat,  realizabile  În  cadrul  programelor  de  pregătire  bazate  pe  studn
universjtare  avansate  de  specialitate  şi  programelor individuale  de  cercetare  ale  doctoranzilor;
Compefenţe/e  pnofes/'ona/e  specifice  domeniilor  de  doctorat  sunt  cele  specificate  În  Art.  58(1)
d_',_n__ _€?LgLu_l _ St'udi.i|pr  .y_niversi!are   qe   Doctorat  ş.,   anume..   cunoştimţe   âvansate  în   d:+ă;.,:.,
capacitatea  de   identificare,   formulare  şi  soluţionare  a  problemelor  de  cercetare;   stăpânirea
metodelor  şi  tehnicilor  de  cercetare  avansată;  cunoştjnţe  privind  managementul  proiectelor de
cercetare;   stăpânirea   procedeelor   şi   soluţiilor   noi   În   cercetare;   abilităţi   de   documentare,
elaborare  şi  valorificare  a  lucrărilor  ştiinţifice;   abilităţi   lingvistice  la  nivel  academic  În  limbj  de

circulaţie  internaţională  necesare  documentării  şi  elaborării  de  lucrări  ştiinţifice;  Înţelegerea  şi
capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice în domeniul  respectiv.

b) compefenfe fransversa/e,  realizabile În cadrul programelor SD-TUIAsl la nivel de losuD-TUIASI.
C_ompetenţ.ele transversale sur\1 cele epedri.icale ^in Airt. 58(2) tiin Codul Studiilor Universit-a;; -de
Docforaf şi  anume:  competenţe  de  comunicare,  scrisă  şi  orală,  În  domeniul  ştiinţei  şi  culturii;
competenţe   lingvistice   avansate   în   limbi   de   circulaţie   internaţională;   utilizarea   tehnologiei
informaţiei    şi    comunicării;    abilităţi    de    inter-relaţionare    şi    lucru    în    echipă;    cunoştinţe    de

management  al   resurselor  umane,   materiale  şi  financiare;   calităţi   de  conducere;   cunoştinţe

privind  managementul  carierei,   precum  şi  Însuşirea  de  tehnici   privind  căutarea  unui   loc  de
muncă  şi  de  creare  de  locuri  de  muncă  pentru  alţii;  cunoştinţe  privind  managementul  riscului,
crizei  şi  al  eşecului;  cunoştinţe  privind  utilizarea  legislaţiei în  domeniul  drepturilor de  proprietate
intelectuală;  capacităţi de antreprenoriat econ6mic, tehnologic şi social.

(12)   Conţinutul   programelor  de  studii  de  doctorat,   bazate  pe  cele  două   componente  indicate  la
alineatul  (10),  ponderea  şi  durata  activităţilor  specifice,  modul  de  evaluare/finalizare  a  diverselor
activităţi/discipline,    numărul   de   credite   alocate,    sunt   stabilite   conform   normelor   legale,    prin
documentele  specifice  SD-TUIAsl,  respectiv  P/anurr./e  c/e  fwăţămânf  pe  domenii  de  doctorat  şi
Pnograme/e   /.nc//.vi.dua/e   c/e   docforaf,    elaborate    pentru   fiecare   student-doctorand   în    pafte,
regulamente şi proceduri specifice.

(13)  Programul  de  pregătire  bazat  pe  studii  universitare  avansate  cuprinde  minimum  trei  discipline
relevante pentru  pregătirea În cercetarea ştiinţifică a doctoranzilor,  dintre care cel puţin o disciplină
este  destinată  studiului  aprofundat  al  metodologiei  cercetării  şi/sau  prelucrării  statistice  a  datelor.
De  asemenea  planul  de  Învăţământ  include  cel   puţjn  o  disciplină  dedicată  ieticii  în  cercetarea

ştiinţifică  şi  proprietăţii  intelectuale  sau  tematici  bine  delimitate  pe  aceste  subiecte  În  cadrul  unei
discipline predate În programul doctoral.

(14) Pentru desfăşurarea în bune condiţii a programului de doctorat,  studentul-doctorand este sprijinit,
pe  lângă  conducătorul  de  doctorat,   de  o  comisie  de  Îndrumare  formată  din  3  membri,   cadre
didactice  şi/sau  de  cercetare titulare  din  losuD,  sau/şi  cadre didactice  şi  de cercetare din  afara
losuD,  aflate În  activitate.  Toţi membrii comisiei de Îndrumare trebuie să deţină titlul de doctor.

(15)  Statutul  studenţilor-doctoranzi,  drepturile  şi  obligaţiile acestora  sunt specificate în  Regu/amenfu/
privind. organ_izarea  şi  desfăşurarea  activităţilor  de  studii  universitare  de  doctorat,  ^i:  acord  cu
preNeder.i)e Codului Studiilor Universitare de Doctorat.
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(16)  În  perioada  instituirii  unor  măsuri  excepţionale  la  nivel  local  şi/sau  naţional  prin  acte  normative
emise   de   autorităţile   competente,   la   nivel   naţional,   regional   sau   local,   activitatea   În   cadrul

programelor   de   studii   doctorale   se   desfăşoară   conform   procedurilor,   instrucţiunilor,   deciziilor
Rectorului,  Hotărârilor Senatului TUIASI   În acest sens.

Art.11. Desfăşurarea studiilor universitare de doctorat

(1)  Programul  de  pregătire  bazat  pe  studii  universitare  avansate,  respectiv  programul  de  cercetare
ştiinţifică  pentru  fiecare  student-doctorand  este  propus  de  către  conducătorul  de  doctorat,   prin
consultarea doctorandului şi a comisiei de Îndrumare şi se aprobă de către directorul SD şi Rector.

(2) Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii  universitare avansate conduce la acordarea
unui  număr de  minimum  30  de  credite  de  studiu  de tip  ECTS,  având  proprietatea  de  a  cuantifica
volumul   de   muncă,   de   Învăţare   individuală   şi   de   a   asigura   transferabilitatea   intra-   şi   inter-
instituţională.

(3)   Disciplinele  din   programul   de   pregătire   bazat  pe  studii   universitare  aferente  domeniului   sunt
susţinute     de     cadre     didactice     sau     cercetători     care     au     calitatea     de     conducător     de
doctorat/abilitat/profesor/CS  1  sau  conferenţiar  universitar/CS  11  cu  experiiză  probată  În  domeniul
disciplinelor   predate   sau   alţi   specialişti   În   domeniu   care   Îndeplinesc   standardele   stabilite   de
instituţie pentru funcţiile didactice şi de cercetare menţionate anterior, În condiţiile legii.

(4)   SD-TUIAsl    poate   include   În    programul   de   pregătire   universjtară   avansată   şi   cursuri   din
programele   de   masterat,   În   condiţiile  În   care   respectivele   cursuri   de   master  se   axează   pe
cercetarea        avansată  şi  nu  au  mai  fost  parcurse  de  studentul-doctorand  În  timpul  programului
de masterat.

(5)  Pe  parcursul   programului   de   pregătire  universitară  avansată,   studentul  doctorand  elaborează
proiectul  de  cercetare  ştiinţifică.  Planificarea  şi  susţinerea  proiectului  de  cercetare  se  realizează
coriorm  preNeder.ilor   Regulamentului   privind  organizarea  şi  desfăşurarea  activităţilor  de  studii
universitare de doctorat.

(6)  Programul  de  cercetare  ştiinţifică  se  desfăşoară  În  cadrul  losuD-TUIAsl,  utilizând  infrastructura
de  cercetare  disponibilă  În   cadrul   laboratoarelor  facultăţilor/depariamentelor,   precum   şi/sau  În
cadrul unor institute de cercetare şi În companii/organizaţii ce dispun de tehnologie adecvată/ secţii
de  cercetare-dezvoltare,  cu  care  există/ se  pot Încheia  convenţii  de  colaborare  inter-instituţională
în acest sens, Încurajându-se colaborarea şi cercetarea interdisciplinară.  De asemenea, programul
de   cercetare   ştiinţifică   se   poate   desfăşura   şi   În   laboratoarele   unor   universităţi,   institute   de
cercetare  sau  alte  entităţi   de  cercetare  din  străinătate,   cu  care   losuD-TUIAsl   are  Încheiate
acorduri de colaborare inter-instituţională În acest context.

(7) Studiile  universitare de doctorat se pot organiza şi În  cotutelă,  caz În  care studentul-doctorand Îşi
desfăşoară  activitatea  sub  Îndrumarea  concomitentă  a  unui  conducător  de  doctorat  din  losuD-
TUIAsl  şi  a  unui  conducător  de  doctorat  dintr-o  altă  ţară  sau  sub  Îndrumarea  concomitentă  a  2
conducători de doctorat din  losuD-TUIAsl şi  un alt losuD din România,  pe baza unui acord scris
Între  instituţiile  organizatoare  implicate.  Doctoratul  în  cotutelă  poate fi  organizat şi  În  cazul  În  care
conducătorii de doctorat sunt din  losuD-TUIAsl, dar au specializări/ domenii diferite de studiu sau
unul  dintre conducătorii de doctorat a Împlinit vârsta de 65 de ani,  potrivit prevederilor art.  289 alin.

(4)  din  Legea  nr.1/2011.  În  cazul  doctoratului  În  cotutelă  se  defineşte  un  conducător de  doctorat
principal.  Studentul-doctorand  poate  fi  contabilizat  integral  la  conducătorul  de  doctorat  principal,
sau la ambii conducători de doctorat, În funcţie de acordul Încheiat Între cele două instituţii.
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(8)  Pe durata celor patru semestre aferente anilor 11  şi  111,  studentul-doctorand va elabora şi susţine un
număr  de  2  (două)  sau  3  (trei)  rapoarte  de  cercetare,  evaluate  cu  calificative  (foarte  bine,  bine,
satisfăcător,   nesatisfăcător).   Numărul   şi   tematica   rapoartelor   de   cercetare   sunt   stabilite   prin

programul  de  cercetare  ştiinţifică  individual.  Planificarea  şi  susţinerea  proiectului  de  cercetare  se
r3LÎ:'_:ÎÎZÎ. _C?_Ţ,fîrm .PrŢeFeriH.Or Regulamentului  Privind organizarea şi desfâşurarea activităţiior de
studii universitare de doctorat.

(9) În situaţii de forţă majoră sau a  instituirii  unor măsuri excepţionale la  nivel  local şi/sau  naţional prin
acte   normative  emise  de   autorităţile  competente,   susţinerea   proiectului  de  cercetare  sau/şi   a
rapoftelor de  cercetare  se  poate face  şi  online/parţial  online  asigurându-se  comunicarea între toţi
membrii  comisiei.  lniţjerea  online  a  evenimentului  va  fi  făcută  de  către  conducătorul  de  doctorat
folosind  una  din  platformele  instituţionale  agreate  de  losuD.  Procesul  verbal  al  şedinţei,  În  acest
caz,  va fi semnat de către toţi membrii comisiei În termen de 20 zile lucrătoare de la data susţinerii

şi va fi depus de conducătorul de doctorat prin poştă (sau fizic,  după caz) Ia secretariatul CSUD, În
Original.

(10)  losuD-TUIASI,  prin  SD-TUIAsl  asigură  şi  dezvoltă  un  cadru  organizatoric  adecvat  pahicipării
studenţilor-doctoranzi În echipe de cercetare, inclusiv În cadrul unor proiecte de cercetare.

(11)  Asigurarea   resurselor  necesare  desfăşurării   programului   individual  de  cercetare  ştiinţifică  al
studentului-doctorand reprezintă şi o obligaţie specifică a conducătorului de doctorat,  a SD-TUIAsl

şi   a   IOSUD-TUIAsl.   Particjparea   studenţilor-doctoranzi   În   echipa   proiect,elor   de   cercetare   si
programe   Erasmus,    Marie-Curje   sau   alte   programe   de   burse   Europene   se   realizează   în
c_3ri_p:rri+.ate  Îu  pr=ve.de:.iJe  .Regulamentului   privind  organizarea  şi  desfăşurarea  activitâţiior  de
studii universitare de doctorat.

(12)  studentii  doctoranzi  au  acces,   la  cerere,   la  un  sistem  electronic  de  verificare  a  gradului  de
similitudine,  agreat de Ministeru]  Educaţiei  Naţionale

(13)  studenţii  doctoranzi  au  acces  gratuit  la  platforme  cu  baze  de  date  academice  relevante  pentru
domeniile   studiilor   de   doctorat   organizate   (\/\/eb   of  Science,   Elsevier/Scopus,   lEEEE,   Wiley,
Science Direct,  Springer etc.).

(14) Mobilitatea studenţilor-doctoranzi  poate fi facilitată de către şcoala doctorală prin:
a) încheierea de acorduri sau parteneriate instituţionale, aprobate de către directorul CSD;
b) cercetări doctorale În cotutelă;
c)   schimburi  de  studenţildoctoranzi  şi  cadre  didactice  şi  de  cercetare  realizate  cu  universităţi
recunoscute pe plan internaţional;
d)   pariiciparea   la   consorţii   internaţionale,   având   drept   scop   includerea   temelor  de  cercetare
doctorală În cadrul  unor proiecte Ştiinţifice internaţionale.

(15)  Întreruperea   programului  de  doctorat  se  face  În  condiţiile  stabilite  de  Regu/amenfu/  pn.vr.nd
organi.zarea  şi  desfâşurarea  activităţilor  de  studii  universitare  de  doctorat,  elaborai* -in  a;ord  cu
reglementările legale În vigoare şj în  baza  prevederilor din  Codul  studiilor universitare de doctorat.
-  Întreruperea  programului  de  doctorat  se  poate  face  În   pentru  o  perioadă  de  unul   până  la

maximum doi  ani  (inclusiv prin  perioade de Întrerupere cumulate);
- Întreruperea se face la cererea scrisă a studentului doctorand Însoţită de documente justificative,

Înregistrată   la   registratura   TUIASI,   cu   aprobarea   conducătorului   de   doctorat,   a   directorului
Consiliului de coordonare a programelor doctorale şi a Consiliului de administraţie;
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- secretariatul  CSUD verifică documentele depuse şi  certifică  corectitudinea datelor privind stadiul

de   parcurgere   a   programului   de   doctorat,   precum   şi   situaţia   plăţii   taxelor   de   studii   pentru
doctoranzii cu taxă, care trebuie să fie achitate la zi;
-   situaţiile care motivează Întreruperea studiilor doctorale la cerere sunt:  concediu  medical sau de

maternitate (probate cu  certificat medical),  cazuri  de forţă majoră şi  deplasări În străinătate pentru
stagii de cercetare;
- durata  studiilor  universitare de doctorat se  prelungeşte  cu  perioadele  cumulate  ale Întreruperilor

aprobate.

(16)  Prelungirea  studiilor  doctorale  se  aprobă  pentru  Încheierea  Programului  de  cercetare  ştiinţifică
pentru  susţinerea  rapoartelor  de  cercetare,   pentru  cazurile  În  care  este  necesară  o  perioadă
suplimentară   de   experimentare   sau   testare   a   rezultatelor   cercetării,   În   condiţiile   stabilite   de
Regulamentul  privind  organizarea  şi  desfâşurarea  activitâţilor  de  studii  universitare  de  doctorat,
elaborat În acord cu reglementările legale În vigoare.

(17) Studentul-doctorand  poate beneficia de o perioadă de graţie de maximum 4 ani,  pentru a finaliza
şi  susţine  public teza de doctorat,  În  cazul în  care nu  poate finaliza teza În termenul  stabilit potrivit
contractului  de studii  (3 ani),  când tematica  abordată  necesită  o  perioadă  mai  mare de studiu  sau
experimentare  şi  a  eventualelor  Întreruperi  sau  prelungiri  aprobate,  În  acord  cu  reglementările
legale  În   vigoare,   În   condiţiile   stabilite   de   Regu/amenfu/  pr/.v/.nc/  ongan/.zarea   ş/.  desfăşuranea
activităţilor de studii universitare de doctorat.

(18)  Durata totală  maximă  de  desfăşurare  a  studiilor de doctorat,  inclusiv  perioadele de Întrerupere,
prelungire şi graţie,  nu  poate depăşi 9 ani.

(19)  Studenţii  doctoranzi  vor Întocmi,  anual,  un  rapori  de  autoevaluare  a  activităţii  În  cadrul  studiilor
doctorale.  În  cazul  neatingerii  indicatorilor  de  performanţă  minimali  sau  În  cazul  În  care  studentul
doctorand   nu   Întocmeşte   raporiul   de   autoevaluare,   conducătorul   de  doctorat   poate   propune
exmatricularea   acestuia,   conform   Procedurii   de   evaluare   a   studenţilor   doctoranzi   de   către
conducătorul de doctorat.

Art.12. Finalizarea studiilor universitare de doctorat

(1)  Finalizarea  studiilor  universitare  de  doctorat,  indiferent  de  forma  de  doctorat  se  realizează  prin
elaborarea  şi  susţinerea  publică  a  tezei  de  doctorat,   conform  Pnocedur/./.  pr/.v/.nd  e/aborarea  ş/.
susţinerea tezei de doctorat.

(2)   Studentul-doctorand   este   autorul   tezei   de   doctorat   şi   îşi   asumă   corectitudinea   datelor   şi
informaţiilor prezentate În teză,  precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate.

(3)  Conducătorul  de  doctorat  răspunde  Împreună  cu  autorul  tezei  de  respectarea  standardelor  de
calitate şi de etică  profesională,  inclusiv de asigurarea originalităţii  conţinutului,  potrivit prevederilor
ari.170 din  Legea nr.1/2011,  cu modificările şi  completările ulterioare.

(4)   Etapele   privind   susţinerea   publică   a   tezei   de   doctorat   sunt   detaliate   În   Prooec/ura   pr7.v/.nd
elaborarea  şi  susţinerea  tezei  de  doctorat  ţi  s.ir\+etiiza+e în  Regulamentul  privind  organizarea  şi
desfâşurarea activitâţilor de studii univers.itare de doctorat.

(5)  Etapele  privind  susţinerea  publică  online/  parţial  online  a  tezei  de  doctorat  În  situaţii  de  forţă
majoră  sau  a  instituirii  unor  măsuri  excepţionale  la  nivel  local  şi/sau  naţional  prin  acte  normative
emise   de   autorităţile   competente   sunt   detaliate   În   În   Regu/amenfu/  pr7.v/.nd   organ/.zarea   ş/.
desfâşurarea  activităţilor de  studii  universitare  de  doctorat ţi în  Procedura  privind  elaborarea  şj
sustinerea tezei de doctorat.
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(6)   Orice   situaţii   care   implică   fraude   sau   plagiat   sunt   analizate   de   către   Comisia   de   Etică   si
Deontologie profesională din cadrul TUIAsl.                                                                                                                   '

(7)   Numărul   de  teze   de   doctorat   alocate   unui   anumit   referent   provenind   de   la   o   instituţie   de
Învăţământ superior,  alta  decât losuD-TUIAsl,  nu trebuie să  depăşească  două  (2)  pentru tezele
coordonate de acelaşi conducător de doctorat Într-un an calendaristic.

Art.13.  Reglementări  privitoare la afilierea şi încetarea afi]ierii  conducătorilor de doctorat la

şcoala    Doctorală,    precum    şi    schimbarea   conducătoruluj    de    doctorat   şi    medierea
conflictelor

(1)  Statutul  conducătorilor de  doctorat,  drepturile  şi  obligaţiile  acestora  sunt  cele  specificate În  Coc/u/
Stuqii.l?r..Uniyersitare de  Doctorat,  respectiv ^in Regulamentul  privind organizarea şi desfâşurarea
activităţilor de studii universitare de doctorat;

(2) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit acest drept trebuie
să  aibă  un  contract de  muncă  cu  losuD-TUIAsl  sau  cu  o  instituţie  de Învăţământ superior sau
cercetare care  nu este losuD,  dar să fie membre ale SD-TUIASI  În  baza unei  cereri  avizate de
CCPD,  CSUD,  Consiliul de Administraţie şi aprobată de Senatul  Universită{ii;

(3)  Un  conducător  de  doctorat  poate  Îndruma  studenţj-doctoranzi  numai  În  domeniul  pentru  care  a
obSmul acest drer}h, coriorm Procedurii privind obţinerea atestatului de abilitare;

(4)  Un  conducător  de  doctorat  din  SD-TUIAsl  poate  Îndruma  simultan  studenţi-doctoranzi  numai  În
cadrul IOSUD-TUIAsl,  excepţie făcând doctoratele conduse În cotutelă;

(5)  În  SD-TUIAsl   pot  fi  afiliaţi   noi  membri  conducători  de  doctorat,   care  Îndeplinesc  condiţiile  din
reglementările  specifice  la  nivelul  losuD-TUIAsl  pentru  gradul  didactic  de  profesor  universitar,
standardele  minimale  necesare şi  obligatorii  pentru  conferirea titlurilor didactice din Învăţământul
superior  şi  a  gradelor  profesionale  de  cercetare-dezvoltare  impuse  pentru  obţinerea  atestatului
de abilitare,  respectiv a calităţii  de conducător de doctorat şj din alte reglementări În domeniu;

(6)  În  situaţia  unor  conducători  de  doctorat  din  afara  universităţii,   pe  lângă  Îndeplinirea  condiţiilor
legale,  este necesar avizul  CCPD şi votul maj.orităţii  absolute a membrilor CSD-TUIAsl  şi  CSUD-
TUIAsl  reuniţi În  şedinţă comună;

(7)  Schimbarea  conducătorului  de  doctorat  se  poate  face  cu  avizul  Consiliullui  de  coordonare  a
programelor doctorale şi aprobarea CSUD În următoarele condiţii:
a)   conducătorul   de   doctorat   se   pensionează   sau   Îşi   încetează   raporturile   de   muncă   cu
Universitatea şi nu doreşte să continue activitatea de conducere de doctorat;
b)  la  cererea  conducătorului  de doctorat,  motivată de  imposibilitatea  de a continua  activitatea de
Îndrumare a studentului doctorand;
c)  la  cererea  conducătorului  de  doctorat,  În  situaţia  indisponibilităţii  acestuia  pe  o  perioadă  mai
lungă de un an;
d) la cererea motivată a studentului doctorand pentru alte motive decât cele care vizează raportul
de Îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul doctorand;
e) la cererea comună a studentului doctorand şi a conducătorului de doctorat;
f)   noul   conducător  de  doctorat  poate  fi   propus  de  Consiliului   de  coordonare  a   programelor
doctorale sau de studentul doctorand;

g)   schimbarea   conducătorului   de  doctorat   poate  fi   aprobată   numai   cu   acordul   scris  dat  în
prealabil  de  noul  conducător  de  doctorat,  a  conducătorului  de  doctorat  schimbat  şi  cu  avizul
directoruluj  Consiliului de coordonare a programelor doctorale.  Dacă noul conducător de doctorat



Universitatea  Tehnică"GheorgheAsachi"dinlaşiConsiliulpentruStudiileUniversitaredeDoctorat(CSUD)şcoalaDoctorală(SD)

Regulament    privind

REG.38
Ediţia 2 Revizia  1

Pagina 21/31organizarea    şi    funcţionarea

Exemplar nr.  .....şcolii    Doctorale

activează  Într-o  altă  facultate  sau  Într-o  altă  instituţie  organizatoare  de  studii   doctorale  este
necesară şi aprobarea conducerii acesteia.
h)  conflictele  dintre  studentul  doctorand  şi  conducătorul  de  doctorat  se  mediază  şi  rezolvă  de
către  CCPD.  Partea  nemulţumită  de  decizia  CCPD  se  poate  adresa  CSD  /  CSUD;  conflictele
dintre   studentul-doctorand   şi   CCPD   se   mediază   de   către   CSD   /   CSUD;   conflictele   dintre
conducătorul de doctorat şi CCPD se mediază de către CSD / CSUD;
i)   soluţionarea   sesizărilor  cu   privire   la   nerespectarea   standardelor  de   calitate   sau   de   etică

profesională,  inclusiv  cu  privire  la  existenţa  plagiatului,  În  cadrul  unei  teze  de  doctorat  În  cadrul
şcol.i.i  doc;*orale  se  rea).izeazâ  coriorm  Procedurii  privind  soluţionarea  sesizărilor  cu  privire  la
nerespectarea  standardelor de calitate  sau  de  etică  profesională,  inclusiv cu  privire  la  existenţa

plagiatului, în cadrul studiilor doctorale
(8) Încetarea  afilierii  unui  conducător de doctorat  la  SD-TUIAsl  sau  retragerea  calităţii  de  membru  al

SD-TUIAsl  se face În  următoarele cazuri:
-la cererea titularului,  inclusiv ca urmare a Încetării  raporturilor de muncă cu TUIAsl;
-  ca  urmare  a  pierderii  calităţii  de  conducător  de  doctorat,  la  recomandarea  Consiliului  Naţional

de Atestare a Titlurilor,  Diplomelor si Cehificatelor Universitare (CNATDCU);
-În  situaţia în  care conducătorul  de doctorat  nu  a  publicat minimum  o  lucrare ştiinţifică În jurnale

sau În volume ale conferinţelor, În decurs de 3 ani  consecutivi de la publicarea  ultimei lucrări;
- În  situaţia În  care conducătorul  de doctorat  nu  a  avut studenţi  doctoranzi  În  Îndrumare În  ultimii

5 ani;
-  la  desfiinţarea  domeniului  de  doctorat,  În  situaţia  În  care  domeniul  de  doctorat  nu  primeşte

autorizare/acreditare   În   urma   procesului   de   evaluare   externă   sau   domeniul   respectiv   nu
Îndeplineşte  condiţiile  pentru  a  solicita  autorizarea/ acreditarea  externă,  conform  reglementărilor
În vigoare;
-În  alte situaţii  ce decurg din  normele de etică,  actele normative În vigoare ori din  reglementările

interne  ale  universităţii,  sau  În  baza  unor  criterii  suplimentare  stabilite  de  CCPD  in  funcţie  de
specificul domeniului de doctorat.

(9) Încetarea afilierii  unui conducător de doctorat sau  retragerea calităţii  de  membru  al  SD-TUIAsl  se
face  la  propunerea  CCPD,   prin  votul  membrilor  CSD  şi  CSUD  reuniţi  În  şedinţă  comună,   cu
majoritate simplă,  cu  avizul  Consiliului  de Administraţie şi  aprobarea  Senatului  Universităţii.

11.     ASIGURAREA     CALITĂŢll     PROGRAMELOR     DE     STUDll     DOCTORALE     şl
MECANISME  DE   LUARE A DECIZIILOR

Art.14.   Misiunea şcolii doctorale şi managementul calităţii

(1)  Misiunea  de  bază  a  Şcolii  doctorale  a  IOSUD-TUIAsl  este  aceea  de  a  organiza  şi  dezvolta
activitatea  de   educaţie  doctorală   şi   cercetare  ştiinţifică   aprofundată   În   domeniile  de  doctorat
acreditate,  la standarde de excelenţă  naţionale şi  internaţionale,  În  contextul  interacţiunii  cu  mediul
economic,  social şi  academic la  nivel  local,  naţional  şi internaţional.

(2)  SD-TUIAsl  asigură  coordonarea tuturor activităţilor legate de organizarea  şi  desfăşurarea  ciclului
de  studii   universitare  de  doctorat  prin   promovarea  şi   realizarea  excelenţei   şi   convergenţej  În
cercetarea fundamentală şi aplicativă, În vederea formării de specialişti În domenii interdisciplinare,
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capabili să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii,  să contribuie la creşterea vizibilităţii  naţionale şi
internaţionale a programelor universitaFe prin doctorat din  IOSUD-TUIASI.

(3) Asigurarea misiunii de bază a SD-TUIAsl se bazează pe:
a) furnizarea  de  programe  de studii  universitare de doctorat În  colaborare cu facultăţile,  respectiv
Consilijle de coordonare a programelor doctorale;
b)   dezvoltarea   şi   aplicarea   unui   sistem   de   managementul   calităţii   În   vederea   Îmbunătăţirii

permanente a calităţii programelor de doctorat;
c)   elaborarea   procedurii   necesare   evaluării   conţinutului   programelor  de   studii   universitare   de
doctorat  prin  care  să  se  asigure  că  acestea  corespund  nivelului  s  de  calificare  conform  Cadrului
naţional  al  calificărilor.

(4)  SD-TUIAsl   este  responsabilă,   prin  toţi   membrii   implicaţi  În   domeniul   studiilor  universitare  de
doctorat  (conducători  de  doctorat,  studenţi-doctoranzi,  personal  de  predare  şi  cercetare),  pentru
respectarea normelor şi valorilor etice În cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare.

Art,15. Obiectivele şco[ij doctorale privind asigurarea calităţii sunt următoarele:

(1) În domeniul resurselor umane:
a)   evaluarea  internă  a  conducătorilor de  doctorat  pe  baza  procedurij  de  evaluare,  care  vizează  cu

precădere  calitatea  rezultatelor  obţinute  În  activitatea  de  cercetare  ştiinţifică  şi  În  coordonarea
studenţilor doctoranzi  (articole,  cărţi/capitole,  brevete  etc.),  precum  alţi  indicatori  de  cuantificare  a
activjtăţii  conducătorilor  de  doctorat  şi  respectiv  studenţilor  doctoranzi  coordonaţi  (de  exemplu:

participarea  la  realizarea  de  proiecte  şi  granturi  de cercetare,  contracte de  cercetare  şi  asistenţă
tehnică finanţate de agenţi economici,  apartenenţa la organizaţii ştiinţifice şi  profesionale);

b)   evaluarea   internă   a   studenţilor  doctoranzi,   pe   baza   procedurii   de  evaluare,   care  vizează   cu

precădere calitatea rezultatelor obţinute În activitatea de cercetare ştiinţifică (articole,  căni/capitole,
brevete  etc.),  precum  alţi  indicatori  de  cuantificare  a  activităţii  studenţilor doctoranzi  (de  exemplu:

participarea În  proiecte şi granturi de cercetare,  apartenenţa la organizaţii ştiinţifice şi profesionale,
activitatea În IOSUD -TUIAsl etc);

c)    promovarea  şi  aplicarea  principiilor de etică,  integritate  academică  şi  deontologje  profesională,  în
c_o.rf:o_r_+_+?Fe..şT  Codul  dp .et.i.că  şi  deprtolpgie  profesională  universitară  a Tul-A;Si. ţi  a  Procecjurii
privi_nd  soluţionarea  sesizărilor cu  privire  la  nerespectarea  standardelor de  calitat6  sau  de  etică
profesională,  inclusiv cu  privire la existenţa plagiatului, În cadrul studiilor doctorale.

(Z) în domeniul cercetării ştiinţifice
a)     selectarea  temelor  de  cercetare  cu  relevanţă  internă  şi  internaţională,  pe  baza  unei  analize

interne  la  nivelul  CCPD  realizată  În  acord  cu  metodologia  stabilită  de  CCPD  şi  aprobată  de
CSD  şi  cu  propunerile  privind  tematica  programelor de  studii  universjtare de  doctorat  la  nivelul
CSUD;

b)     stabilirea   de   către   CCPD   a   unor  teme   p+ioritare   de   cercetare   pe   baza   unei   metodologii
elaborate  de fiecare  CCPD.  Metodologia  de  stabilire  a  temelor  de  cercetare  prioritare  stabilită
de  CCPD  În  funcţie  de  specifi`cul  domeniilor  de  doctorat  trebuie  să  conţină  criterii  care  să
sprijine  excelenţa  în  cercetare  Ştiinţifică,  evidenţiată  prin  creşterea  numărului  de  propuneri  de

proiecte finanţate  din  surse  naţionale  Şi  internaţionale,  creşterea  numărului  de  publicaţii  cotate
WoS,  creşterea  numărului  de  cotutele  naţionale şi  internaţionale etc.  Numărul  de  locuri  alocate
unor  teme  prioritare  nu  poate  depăşi  jumătate  din  numărul  de  locuri  la  doctorat  ocupate  la
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respectivul  CCPD  În   urma  concursului  de  admitere  din  anul  anterior.  Temele  de  cercetare

prioritare  la  nivelul  SD-TUIAsl,  rezultate din  concatenarea  datelor  primite  de  la  fiecare  CCPD,
dacă este cazul,  vor fi evidenţiate corespunzător pe pagina www.doctorat.tuiasi.ro;

c)     Înnoirea  permanentă  a  infrastructurii  de  cercetare  prin  care  se  asigură  studenţilor  doctoranzi
accesul  la  resurse de cercetare actuale,  prin  aplicaţii  În  cadrul  diverselor competiţii  de finanţare
a   infrastructurji  de  cercetare  şi   prin  achiziţii   pentru  infrastructura  de  cercetare  din  veniturile

proprii ale losuD;
d)     sprij.inirea integrărij studenţilor-doctoranzj În echipele proiectelor de cercetare;
e)     Închejerea   de   acordurj   de   colaborare   cu   instituţii   de   Învăţământ   superior,   cu   instjtute   de

cercetare,   agenţi   economici,   cu   reţele   de   cercetare   pentru   exploatarea   În   parteneriat   a
diverselor infrastructuri de cercetare;

f)      valorificarea    rezultatelor    cercetării    doctorale    În    cadrul    comunităţii    ştiinţifice    naţionale    şi

internaţionale;

g)    prezentarea  ofertei  de  servicii  de  cercetare  pe  platforma  Engage  /.n  fhe  Roman/.an  Research
/nrrasfrt/cfures Sysfem (ERRIS)  prin  intermediul centrelor de cercetare din TUIAsl  certificate de
ministerul de profil sau alte organisme de certificare (de exemplu,  Renar);

h)     susţinerea  pariicipării  studenţilor-doctoranzi  la  conferinţe  şi  proiecte  naţionale  şi  internaţionale

de cercetare;
i)      susţinerea  publicării  rezultatelor  cercetării  studenţilor-doctoranzi  în  reviste  incluse    În  baze  de

date internaţionale,  cu  preponderenţă În jurnale ştiinţjfice cu JIF peste  1 ;

j)       susţinerea participării studenţilor-doctoranzj  la realizarea unor propuneri de brevete.
k)     accesul    liber    În    laboratoarele    universităţii,     bibliotecă,     bazele    de    date    on-line    pentru

documentare.

(€) în domeniul relaţiilor cu studenţii-doctoranzi
a)   sprijinirea   studenţilor-doctoranzi   să   desfăşoare   activităţi   de   cercetare-dezvoltare-inovare   În

domenii  interdisciplinare;

b)   crearea  unei  baze  de  date  cu  infrastructura  de  cercetare  disponibilă  În  universitate  În  vederea
eficientizării  activităţii de cercetare;

c)    dezvoltarea conferinţei  şcolii doctorale la  nivel  naţional şi  internaţional;

d)   organizarea   unor  seminarii   pentru   dezvoltarea  competenţelor  privind   elaborarea  materialelor

ştiinţifice, ariicole,  descrieri de brevete, teze de doctorat etc.
e)     stabilirea de măsuri  bine structurate pentru  reducerea  ratei de abandon În  rândul  doctoranzilor,

inclusiv  prin   implicarea  Centrului  de  Consiliere  şi  Orientare  În   Carieră,   respectiv  stimularea
acestora  prin  oporiunităţile  oferite  de  către  Şcoala  doctorală,  În  vederea  reducerii  tendinţei  de
abandon a studiilor universitare de doctorat.

(4) În domeniul relaţiilor nationale, internationale şi imagine a şcolii doctorale
a)    dezvoltarea continuă a relaţiilor cu  parienerii interni şi externi;
b)   acordarea Ceri/.f/.cafu/u/. de c/ocforaf eutiopean ca mecanism de internaţionalizare şi de asigurare

a  calităţii  studiilor doctorale din  losuD-TUIAsl,  contribuind  la  creşterea  interesului  doctoranzilor

pentru  cercetarea  ştiinţifică  europeană  de  vâri  şi  Încurajând  cooperarea  În  diferitele  domenii
tehnice   din    Uniunea    Europeană    şi   ţări    asociate    (conform    Procec/ur7./.   pr/.v/.nd   aco„darea
ceriificatului de doctorat european În TUIASI).,
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c)    organizarea  de  cicluri  anuale  de  evenimente  dedicate  absolvenţilor de  studii  doctorale  care  au
obţinut  rezultate  remarcabile  În  cadrul  programului  de  doctorat  (În  cotutelă  sau/şi  prin  lucrări

publicate în jurnale prestigioase, cu factor de impact);
d)   deschiderea  SD-TUIAsl  spre  mediul  economic,  prin  creşterea  preocupărilor  pentru  cooperare

ştiinţifică   şi   academică  În   plan   local,   naţional   şi   internaţional,   cu   toate   mediile   profesionale
interesate;

e)   dezvoltarea de parteneriate cu agenţi economici şi diferite instituţii publice sau private în vederea
Îmbunătăţirii şi extinderii  activităţilor de cercetare;

0     participarea activă a studenţilor-doctoranzi  la acţiunile de internaţionalizare a universităţii;
g)   actualizarea periodică a paginii web a SD-TUIASI În limba română şi engleză;
h)    promovarea  şi  dezvoltarea activităţilor de doctorat În  co-tutelă cu  instituţii  din ţară şi  străinătate,

În concordanţă cu necesităţile actuale şi viitoare de dezvoltare a societăţii;
i)     dezvoltarea  bazei  materiale  de  cercetare  şi  identificarea  posibilităţilor de flinanţare  suplimentară

a temelor de cercetare;
j)     participarea   la   programele   naţionale   şi   internationale  de  finanţare  cu  includerea  temelor  de

cercetare a doctoranzilor;
k)    creşterea   numărului   de  articole  publicate  În   reviste  cu  factor  de   impact  incluse  În  Web  of

Science,  sau  În  alte  baze  de  date  de  prestigiu  (Scopus,  EBSCO  Publishing,  Wiley,  Springer
etc.).

(5) în domeniul evaluării calităţii
a)   elaborarea   unei   proceduri   de  evaluare   internă   a   calităţii   programelor  de   studii   doctorale,   pe

domenii   de   doctorat   În   acord   cu   reglementările   în   vigoare,   caracterizată   prin   transparenţă,
comparabilitate   şi   convertibilitate   (Prooedura   de   /.n/ţ/.etie,   apHobare,   mon/.for/.zare   ş/.  eva/t/are

periodică a programelor universitare de doclorat).,
b)   procedura  menţionată  la  punctul  a)  va  urmări  cu  precădere  următoarele  aspecte:  misiunea  şi

obiectivele programului de studii doctorale;  conţinutul şi curricula programul,ui de studii doctorale;
rezultatele  cercetărilor  efectuate  de  studenţii  doctoranzi  şi  conducătorii  de  doctorat;  mijloacele
de documentare şi  infrastructura  hardware  şi  software aflată  la dispoziţia studenţilor doctoranzi;
asigurarea   programelor   de   studii   doctorale   cu   resurse   umane   de   calitate;   modalităţile   de
evaluare  a  stadiului  de  derulare  al  programelor de  studii  doctorale  şi  monitorizarea  progresului
studenţilor  doctoranzi;   respectarea   prevederilor  codului   de   etică   şi   deontologie   profesională
universitară de către toate  persoanele  implicate în  programele de studii  universitare de doctorat
din  cadrul  SD-TUIAsl  (avizată  de  CSUD  şi  aprobată  de  Senatul  TUIAsl);  strategii  şi  politici  de
acţiune  În  vederea   remedierii  deficienţelor  semnalate  şi   a  stimulării   periormanţei  ştiinţifice  şi
academice a IOSUD.

(6) În domeniul managerial
a)   optimizarea relaţiei dintre sfera academică şi cea administrativă;
b)   generarea  şi  menţinerea  unui  sistem  de management flexibil,  transparent Şi  adaptat permanent

la  problemele mediului  academic Şi ale studenţilor-doctoranzi;
c)    optimizarea strategiilor SD-TUIAsl  privind resursa umană,  structura şi  conţinutul  programelor de

doctorat,  dezvoltarea  cercetării  ştiinţifice,  relaţiile cu  mediul  socio-economic,  relaţia  cu  studenţii-
doctoranzi,  relaţiile cu instituţii academice şi de cercetare naţionale şi internaţionale etc;
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d)   gestionarea sustenabilă a resurselor existente şi atragerea de noi fonduri;
e)   generarea unui climat armonios,  bazat pe Încredere reciprocă.

Art.16. Mecanisme de luare a deciziilor privind programele doctorale

a)   elaborarea  unor programe curriculare care să garanteze dezvoltarea competenţelor de conţinut

(cunoaştere   avansată   şi   metodologia   cercetării   ştiinţifice;   metode   şi   tehnici   de   cercetare;
elaborarea şi evaluarea materialelor ştiinţifice;  managementul  proiectelor de cercetare;  principiile
morale   ale   cercetării   şi   ale   eticii   şj   integrităţii   academice)   Şi   transferabile   (competenţe   de
comunicare;   competenţe  de  lucru  În  echipă;   managementul   resurselor  umane  şi  financiare;
abilităţi   de   conducere   şi   antreprenoriale;   utilizarea   şi   valorificarea   drepturilor  de   proprietate
industrială şi intelectuală) şi exprimarea acestora În credjte de studiu;

b)   introducerea,  În conţinutul  curriculei pentru  programul de pregătire universitară avansată,  a  unor
discjpline fundamentale,  obligatorii  şi discipline opţionale;

c)    posibilitatea  alegerii,   de  către  conducătorii  de  doctorat,   a  disciplinelor  opţionale  În  raport  cu

problemele tehnico-ştiinţifjce specifice,  complexitatea programului de cercetare şi a problematjcij
abordate;

d)   consultarea  conducătorilor  de  doctorat  din  cadrul  facultăţilor  /  CCPD  asupra  deciziilor  privind
oportunitatea,    structura    şi    conţinutul    programului    de    pregătire,    dezbaterea    şi    validarea

propunerilor făcute În cadrul  CSUD şi  CSD.

12.  ALTE  REGLEMENTĂRI  PRIVIND  DESFĂşURAREA  STUDIILOR  UNIVERSITARE
DE       DOCTORAT

Art.17.

a)  Evaluarea  internă  a  calităţii  programelor de studii  universitare  de doctorat  se  realizează  anual  de
ca+Te CSD sti CSUD pe baza Procedurii de iniţiere,  aprobare,  monitorizare şi evaluare periodică a
programe/or  unt.vers/ţane  de  docforaf,   elaborată  În   conformitate   cu   metodologia  ARACIS   de
evaluare  internă  şi  externă,  şi  În  acord  cu  prevederile  Leg/./. Educafr.e/. Waf/.ona/e  nr.  1/2011  şi  ale
Codului Studiilor Universitare de Doctorat.

b)   CSD şi CSUD vor aplica chestionare pentru obţinerea feedback-ului studenţilor doctoranzi În ceea
ce priveşte conţinutul  programului  de pregătire  unjversitară avansată şi  care vor fi  utilizate  pentru
adaptarea   planurilor  de  Învătâmânt  şi   pentru   auditul  disciplinelor  din   planul  de  Învăţământ  al

programului de pregătire universitară avansată.

Art.   18.   Evaluarea   internă   a   calităţii   programelor  de  studii   universjtare  de  doctorat,   realizată
coriorm   Procedurii   de   iniţiere,   aprobare,   monitorizare   şi   evaluare   periodică   a   programelor
universitare de doctorat va urmârii..

-misiunea şi obiectivele programelor de studii universitare de doctorat;
-conţinutul  programelor de studii  universitare de doctorat;
-  publicarea  în  format  electronic,  pe  internet,  a  rezumatelor  tezelor  in  limba  română  şi  Într-o

limbă de circulaţie internaţională;
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-  publicarea  pe  internet  a  unei   prezentări  a  rezultatelor  activităţii  de  cercetare  a  studenţilor-

doctoranzi   (lista   de  publicaţii,   brevete,   conferinţe  etc.)   de  către  Consiliile  de  coordonare  a

programelor doctorale;
-  asigurarea  de  către  Consiliile  de  coordonare  a  programelor  doctorale  a  accesului  public,  în

format electronic,  la rezumatele tezelor de doctorat;
-cerinţe specifice ale diferitelor modalităţi de predare şi forme de desfăşurare;
-  existenţa  mijloacelor  de  documentare,  Învăţare  şi  cercetare,   precum  şi  a  logisticii  de  care

beneficiază studenţii-doctoranzi;
-personalul  implicat În derularea  programelor de studii;
-modalităţile de evaluare a cunoştinţelor şi  de testare a abilităţilor studenţilor-doctoranzi,  precum

şi  urmărirea progresului pe parcursul  pregătirii.

Art.   19.   Evaluarea   directorului   SD-TUIAsl   se   face   la   solicitarea   membrilor   CSUD   şi   CSD.
Evaluarea directorului SD-TUIAsl ţine cont de performanţele acestuia În activitatea managerială şi
este  rea\.izailâ  de  CSUD  coriorm  Procedurii  de  evaluare  a  conducătorilor de  doctorat  de  câtre
sfrttcfurr./e de managemenf şi în acord cu prevederile din prezentul regulament

Art. 20. Evaluarea conducătorilor de doctorat

(1)   Evaluarea periodică a conducătorilor de doctorat ai SD-TUIAsl,  la intervale de maximum 5 ani,  se
realizează  prin  prisma  Îndeplinirii  standardele  minimale  şi  obligatorii  pentru  obţinerea  atestatului
de   abilitare   În   vigoare   stabilite   de   CNATDCU   pentru   domeniul   În   care   sunt   conducători   de
doctorat, odată cu evaluarea internă a domeniilor de doctorat.

(2)  Evaluarea  anuală  a  conducătorilor  de  doctorat  ai  SD-TUIAsl  se  realizează  În  cadrul  CCPD,  din
punctul  de  vedere  al  performanţelor  ştiinţifice,  în  cadrul   procesului  de  evaluare  a  personalului
d.idatiic de  călre  managemer\\ coriorm  Procedurii  de  evaluare  a  conducătorilor de  doctorat de
oăfre   sfrtjcfur/./e   de  managemenf.   în   acest  context,   directorul   CCPD   va   intocmi   raporiul   de
evaluare  anuală  ce  va  cuprinde  analiza  Şi  comunicarea  rezultatelor,  controlul  efectelor evaluării,

pe  care  Îl  va  transmite  SD.  Conducătorii  de  doctorat  afiliaţi  Şcolii  doctorale,  dar  care  nu  sunt
titulari,  vor elabora  raporiul  de  autoevaluare  conform  criteriilor din  procedura  sus-menţionată  şi-l
vor transmite directorului CCPD de care apanin.

(3)   Este  de  aşteptat  ca  fiecare  conducător  de  doctorat  să   publice  anual   minimum  două   lucrări
ştiinţifice  cu  afilierea  Universităţii  Tehnice "Gheorghe Asachi"  din  laşi  În jurnale sau/şi volume  ale
conferintelor incluse în Web of Science sau/şi alte baze de date internaţionalei.

Art. 21. Evaluarea activităţii studenţilor doctoranzi

(1)   Evaluarea   activităţii   studenţilor-doctoranzi   se   realizează   În   baza   Prooedur/./.  de   eva/uanea   a
acf/.v/ţăf/./.   sfudenf/./or  docforanz/.   şi   este   orientată   predominant   către   rezultatele   activităţii   de
cercetare.  Sunt  avute  în  vedere  rezultate  precum  publicaţii,  participarea  la  conferinţe,  brevete,

precum   şi   calitatea  acestora  estimată   prin   integrarea   publicaţiilor  În  fluxul   internaţional,   citări,
premii etc.

(2)  Pe parcursul  programului  de doctorat,  studenţii-doctoranzi vor publica minimum o lucrare ştiinţifică
cu afilierea Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din  laşi În jurnale sau volume ale conferinţelor
incluse  În  Web  of  Science,  o  lucrare  ştiinţifică  În  Buletinul   lnstitutului   Politehnic  din  laşi  şi  vor
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participa  cu  cel  puţin  o  comunicare  la  Conferinţa  şcolii  Doctorale.  Aceste  prevederi  vor fi  incluse
În Contractul de studii universitare de doctorat.

(3) Evaluarea continuă a activităţii doctorandului se realizează de către conducătorul de doctorat şi În
cadrul  comisiei  de  Îndrumare  propusă  de  conducătorul  de  doctorat  şi  aprobată  de  Consiliul  de
coordonare a programelor doctorale din facultate.

(4)  La   nivelul   Şcolii  doctorale  se  vor  urmări   raportările  referitoare   la   publicaţiile  şi   pariicipările  la
manifestări   ştinţifice   ale   studenţilor  doctoranzi,   inclusjv   respectarea   cerinţelor   de   includere   a
afilierii  instituţionale  prin:

-contribuţii  ştiinţifice de top la  nivel  internaţional  ale Şcolii  doctorale

-prezenţa ofertei suplimentare de pregătire doctorală În context internaţional:  şcoli de vară,

conferinţe ale doctoranzilor,  seminarii workshopuri,  etc
-programe postdoctorale cu reglementări şi indicatori de periormanţă specifici,
-  projecte  obţinute  prin  competjţii  naţionale  şi  internaţionale de  către studenţii-doctoranzi  şi

cercetători postdoctorali.
Lista  acestor  activităţi  se  constituie  ca  anexă  la  procesele  verbale Încheiate  la  susţinerea

de  către  studentul-doctorand  a  proiectului  de  cercetare  şi  a  rapoartelor  de  cercetare  şi  vor  fi
centralizate anual de către CCPD şi transmise CSD.

Art. 22. Comjsia de îndrumare

(1)  Comisia  de  Îndrumare  a  studentului-doctorand,  constituită  conform  An.   10,  alineat  (14),  sprijină
studentul-doctorand pe Întreaga durată a programuluj de doctorat;

(2) Componenţa comisiei  de Îndrumare   este stabilită de conducătorul de doctorat În  urma consultării
cu  doctorandul  şi  este  aprobată de Consiliul  de coordonare a  programelor doctorale din facultate

şi validată de CSD;
(3)   Membrii   comisiei   de   Îndrumare   desfăşoară   următoarele   activităţi:   monitorizează,   evaluează

activitatea   doctorandului;   Îndrumă   doctorandul   În   elaborarea   tezei   de   doctorat;   informează
conducătorul   de   doctorat   dacă   sesizează   orice   Încălcări   ale   bunei   conduite   În   cercetare-
dezvoltare;   sprijină  studentul-doctorand   şi   colaborează   cu   acesta  În   activitate  de  publicare  a
rezultatelor cercetării;

(4)  Studentul-doctorand  presusţine  teza  de  doctorat  În  faţa  comisiei  de  Îndrumare,  care  evaluează
teza de doctorat şi Îşi dă acordul scris pentru susţinerea tezei de doctorat;

(5)  Membrii  comisiei  de îndrumare  pot fi  schimbaţi,  În  situaţii  excepţionale,  la  cererea  conducătorului
de doctorat, cu aprobarea CCPD.

Art.  23.  Organizarea  evidenţei  studenţilor  doctoranzi  şi  a  activităţilor  administrative  se  face

prin:

-baza de date ce monitorizează Îndeplinirea obligaţiilor ce revin studenţilor doctoranzi;
-se constituie, În principal  ca atribuţie a secretariatului  CSUD.

Art. 24. Organizarea concursului de admitere: tematica şi bibliografia, criteriile de selecţie

(1)  Admiterea  la  studiile  doctorale  se  desfăşoară  la  nivelul  facultă{ilor  în  organizarea  Consiliilor  de
Coordonare   a   Programelor   Doctorale   care   propun   metodologia   de   admitere   şi   comisia   de
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admitere.  Înscrierea  la  concursul  de  admitere la studii  universitare de doctorat În cadrul  lnstituţiei
Organizatoare   de   Studii    Universitare   de   Doctorat,    Într-un   domeniu   de   doctorat,    nu   este
condiţionată  de  domeniul  În  care  a  fost  dobândită  diploma  de  licenţă  sau  master.  Durata  totală
cumulată  a ciclului  de studii  universitare de licenţă şi  master trebuie să fie echivalentă cu cel  puţin
300 de credite transferabile (ECTS).

(2) Concursul de admitere în SD-TUIAsl  constă În două probe:
- Prima probă a concursului de admitere o reprezintă examenul de competenţe lingvistice pentru o

limbă  de  circulaţie  internaţională,  organizat  la  Depariamentul  de  limbi  străine  al  TUIAsl.  În  urma
acestui examen, candidatul va obtine un certificat cu care se va prezenta la următoarea probă;
-  A  doua  probă  se  organizează  sub  forma  unui  colocviu  pe  baza  unei  metodologii  elaborate  de

CCPD şi  anunţată În timp util  pe pagina web a facultăţilor Şi  se susţine în faţa comisiei de admitere

propuse   de   Consiliile   de   coordonare   a   programelor   doctorale   din   facultăţi,   cu   supervizarea
activităţii de către SD-TUIAsl;

(3)   Colocviul   de   admitere   constă   din   prezentarea   preocupărilor  proprii   de   cercetare   ştiinţifică,   a
bibliografiei  studiate  şi  a  unei  direcţii  în  care  ar  urma  să  fie  finalizată  teza  de  doctorat.  Această

prezentare  este  urmată  de  o  discuţie  clarificatoare  cu  membrii  comisiei  de  admitere  la  studiile
universitare de doctorat;

(4)  La  colocviu  se  apreciază  cu  note  de  la   1   la   10  nivelul  de  cunoaştere  de  către  candidaţi   a
problematicii     specialităţii     respective,     capacitatea     lor    de    a-şi     asuma     iniţiative    teoretice,
experimentale şi metodologice;

(5) Admiterea  la doctorat se face în  ordinea  mediei  obţinute în  urma  colocviului  de admitere conform
Metodologiei  stabilite  la  nivelul  fiecărui  Consiliu  de  coordonare  a  programelor  doctorale  în  limita
locurilor  scoase  la  concurs.  Media  minimă  pe  care  trebuie  să  o  obţină  un  candidat  pentru  a  fi
declarat admis este 7,00.  Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire;

(6) În  situaţii de forţă  majoră sau a instituirii  unor măsuri  excepţionale la nivel  local Şi/sau naţional prin
acte normative emise de autorităţile competente,  susţinerea colocviului de admitere la doctorat se

poate face  şi  online/pabial  online  asigurându-se comunicarea între toţi  membrii  comisiei.  lniţierea
online  a  evenimentului  va  fi  făcută  de  către  preşedintele  comisiei  de  admitere,  folosind  una  din

platformele instituţionale agreate de losuD.

Art.  25.  Un  conducător de doctorat afiliat SD-TUIAsl  va Îndruma  cel  puţin  un  student doctorand,
dar   nu   mai   mult   12   studenţi   doctoranzi.   În   numărul   maxim   de   studenţi   doctoranzi   la   data
concursului   de   admitere   nu   sunt   incluşi   studenţii-doctoranzi   care   au   susţinut   public  teza   de
doctorat,  dar  nu  au  fost Încă  validaţi  de  CNADTCU,  studenţii  doctoranzi  care  refac teza  În  urma
invalidării,   studenţii   doctoranzi   coordonaţi   În   cotutelă,   dacă   nu   este   conducător  de   doctorat

principal.
Atingerea numărului  maxim  de doctoranzi,  conform  legislaţiei În vigoare,  pe"ru  un conducător de
doctorat  care  are  în  coordonare  mai  mult  de  12  studenţi  doctoranzi  se  realllizează  gradual,  prin
finalizarea   programului   de   studii   universitare   de   doctorat   a   studenţilor-doctoranzi   aflaţi   sub
coordonarea acestuia.

Art. 26. Pentru prevenirea fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului:

(1) Planul de învăţământ din cadrul programului pentru pregătirea universitară avansata va include cel
puţin  o  disciplină  care  să  abordeze  problematica  eticii  şi  integrităţii  academice,  a  dreptului  de
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proprietate intelectuală,  a  modului de documentare,  redactare şi  evaluare a materialelor ştiinţifice,
a propunerilor de proiecte de cercetare etc.

(2)  Conducătorul  de doctorat şi  comisiile de îndrumare vor verifica  proiectul  de  cercetare,  rapoartele
de   cercetare   şi   teza   studentului   doctorand   În   vederea   prevenirii   fraudei   şi   asigurării   calităţii
acesteia.

(3)  Şcoala  Doctorală  realizează  verificarea  antiplagiat  pentru  tezele  de  doctorat  (prin  softul  dedicat,
agreat de Ministerul  Educaţiei) şi  elaborază raportul de similitudini,  prin secretariatul CSUD.

(4)  Şcoala doctorală  şi  losuD  iau  măsuri  pentru  prevenirea  şi  sancţionarea abaterilor de  la  normele
eticii  ştiinţifice,  profesionale şi  universitare,  conform Codului de etică şi  deontologie profesională al
TUIAsl.

(5)  În  cazul  unor  eventuale  fraude  academice,  al  unor  Încălcări  ale  eticii  universitare  sau  al  unor
abateri  de  la  buna  conduită  În  cercetarea  ştiinţifică,   inclusiv  al   plagiatului,  studentul-doctorand

şi/sau conducătorul de doctorat răspund/răspunde În condiţiile legii.

Art.  27.  Studentul  doctorand trebuie să-şi  asume,  prin declaraţie scrisă,  conform  legilor În vigoare

şi exigenţelor deontologice, faptul că teza nu este rezultatul unei fraude sau a plagiatului.

Art. 28.

(1)  Studentul  doctorand  poate  trece  de  la  forma  de  doctorat  cu  frecvenţă  şi  bursă  la  forma  cu
frecvenţă  sau  frecvenţă  redusă  fără  bursă  la  cerere,   care  poate  fi  Înregistrată  la  registratura
TUIASI   În  orice stadiu  al  programului doctoral.  Trecerea de la forma de doctorat cu frecvenţă sau
frecvenţă  redusă,  fără  bursă,  la  forma  cu  frecvenţă  cu  bursă  se  poate  face,  la  cerere,  numai  În
cazul eliberării unui  loc prin retragerea sau trecerea la forma fără bursă a unui doctorand În acelaşi
stadiu  al  programului  doctoral.  Trecerea  de  forma  cu  taxă  la  forma  cu  finanţare  de  la  buget,  Ia
cerere,  este  posibilă  dacă  se  eliberează  un  loc  la  forma  cu  frecvenţă  sau  frecvenţă  redusă  fără
bursă.  Schimbarea  formei  de  doctorat  implică  Încheierea  unui  act  adiţional  la  Contractul  de  studii
doctorale.

(2)  Studentul  doctorand  se  poate  retrage  din  programul  de  doctorat  la  cerere.  Cererea  poate  fi
Înregistrată,   la  registratura  TUIASI  În  orice  stadiu  al  programului  de  doctorat.  În  cazul  În  care
retragerea  este solicitată În  anul  1  Înainte de sfârşitul  anului  calendaristjc în  care  a fost admis,  iar
studentul  doctorand  a  fost  Înmatriculat  la  buget,  nu  se  consideră  că  a  beneficiat  de  finanţare  şi
ulterior se mai poate Înscriere la aceeaşi formă de studiu.

13.  DISPOZIŢll  FINALE

Art. 29.

(1)  Prevederile  prezentului  Regulament  se  aplică  tuturor  studenţilor-doctoranzi  Înmatriculaţi  la  SD-
TUIASI Începând cu data aprobării  prezentului  Regulament În  Senatul  universităţii.

(2) Condiţiile de evaluare şi  acreditare,  precum şi de finanţare a programelor de studii  universitare de
doctorat   se   vor   aplica   În   concordanţă   cu   legislaţia   naţională   şi   metodologiile   /   procedurile
specifice.

Art' 30.

Regulamentul SD-TUIAsl este completat de următoarele documente, ca parte integrantă din acesta:
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-  Procedura    de    alegerea    directorului    şcolii    doctorale    şi    a    consiliului    acesteia    la    lnstituţia

Organizatoare  de   Studii   Universitare  de   Doctorat  (losuD)  -   Universitatea  Tehnicâ  "Gheorghe
Asach.i" din  laşi,

-  Procedura   de   alegere   a   Directorilor   Consiliilor   de   Coordonare   a   Programelor   Doctorale   ale

facultatilor şi de constituire a acestor consilii,
-  Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat,
-  Procedura pentru sustinerea tezelor de doctorat,
-  Procedura privind obţinerea atestatului de abilitare,
-  Procedura privind recunoaşterea calitâţii de conducâtor de doctorat obţinutâ În `strâinâtate,
-  Procedura privind recunoaşterea titlului de doctor obţinut În strâinâtate,
-  Procedura  de  iniţiere,  aprobare,  monitorizare  şi  evaluare  periodică  a  programelor  universitare  de

doctorat,
-  Procedura de evaluare a conducătorilor de doctorat de către structurile  de management,
-   Procedura de  afiliere  şi Încetare a  afilierii  conducâtorilor de doctorat la  şcoala doctoralâ a  IOSUD -

Universitatea Tehnicâ ''Gheorghe Asachi" din laşi,
-  Procedura privind soluţionarea sesizârilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de

etică profesională,  inclusiv cu  privire la existenţa plagiatului, În cadrul  studiilor dostorale.

14. ÎNREGISTRĂRl

14.1.  lndicatorul  aprobărilor şi  reviziilor

14.2.  Lista de difuzare

15.  RESPONSABILITĂŢl

15.1. Responsabilul de proces -CSD
-elaborează/ revizuieşte/ retrage prezenta procedură;
-gestionează activităţile procedurate.

15.2. Senatul TUIAsl
-aprobă procedura.

15.3. Rectorul TUIAsl
-impune aplicarea procedurii;

-asigură resurse pentru aplicarea procedurii.

15.4. Consiliul de Admjnistraţie -Avizează procedura;
15.5. Şcoala Doctorală -aplică procedura.
15.6. CEAC -avizează procedura.
15.7.  DEAC -verifică procedura;
-asigură difuzarea procedurii;

- arhivează procedura.
15.8. Studenţii -doctoranzi -aplică şi respectă prezenta procedură.
15.9. Conducătorii de doctorat -aplică şi respectă prezenta procedură.
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16. CUPRINS
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2 Situaţia  ediţiilor şi  a  reviziilor În  cadrul  ediţiilor 2
3 Lista de difuzare 2
4 Scop şi obiective 3
5 Cadrul general de aplicare 3
6 Dispoziţii generale 5
7 Domeniul de aplicare şi terminologie 5

8
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Şcolii doctorale din IOSUD-

6
TUIAsl -conţinut

9 Cadrul  instituţional de organizare şi desfăşurare a activităţii SD-TUIAsl 7
10 Organizarea, desfăşurarea şi finalizarea studiilor universitare de doctorat 14

11
Asigurarea  calităţii  programelor  de  studii  doctorale  şi  mecanisme  de    luare  a

21
deciziilor

12 Alte reglementări privind desfăşurarea studiilor universitare de doctorat 25
13 Dispozjţii finale 29
14 Înregistrări 30
15 Responsabilităţi 30
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