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1. SCOPUL PROCEDURII
Procedura stabileşte:
a)
Modalităţile prin care sunt acceptaţi în cadrul SD noi membri conducători de doctorat.
b)
Cazurile în care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al Şcolii
doctorale.
c)
Modul de selectare a cercetătorilor sau cadrelor didactice din cadrul USV sau a altor
instituţii ori unităţi de cercetare-dezvoltare, din ţară sau din străinătate, în vederea afilierii
la o şcoală doctorală din USV.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se utilizează în cadrul Şcolilor doctorale care aparţin IOSUD-USV.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3.1.
3.2.
3.3

Legea nr. 1 / 2011 – Legea educaţiei naţionale.
HG nr. 681 / 2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.
R64 USV / 2016 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru studiile
universitare de doctorat.

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
4.1.

Termeni şi definiţii

4.1.1 Şcoala doctorală: structură organizatorică şi administrativă constituită în cadrul IOSUDUSV care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în
vederea asigurării unor standarde înalte ale pregătirii doctorale din universitate;
4.1.2 Conducător de doctorat: cadrul didactic sau cercetătorul angajat sau afiliat IOSUD-USV
care a dobândit dreptul de a conduce activitatea de doctorat.
4.1.3 Membru afiliat Şcolii doctorale: cercetători sau cadre didactice, din USV sau din cadrul
altor instituţii ori unităţi de cercetare-dezvoltare, din ţară sau din străinătate, afiliaţi unei
şcoli doctorale.
4.2.
Abrevieri
– Conducător de Doctorat
CD
– Consiliul Şcolii Doctorale
CSD
– Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat
CSUD
CNATDCU – Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor
Universitare
– Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
IOSUD
– Şcoala Doctorală
SD
– Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
USV
5. CONŢINUT
5.1.

Acceptarea de noi conducători de doctorat în cadrul Şcolilor doctorale

5.1.1

5.1.2

SD oferă în mod transparent toate informaţiile necesare privind modalităţile de
acceptare de noi conducători de doctorat - pe pagina proprie web şi prin alte mijloace
de informare
Acceptarea de noi conducători de doctorat se poate face doar de către şcolile doctorale
autorizate provizoriu sau acreditate.
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Se consideră ca sunt membri ai şcolii doctorale:
a) conducătorii de doctorat care îşi desfăşoară activitatea în universitate acceptaţi de
CSD, aprobaţi de Senatul USV,
b) membrii afiliaţi unei şcoli doctorale.

5.1.4

Pot fi membri afiliaţi ai şcolii doctorale:
a) cadrele didactice, implicate în activităţi de cercetare şi/sau predare în cadrul SD, din
cadrul universităţii,
b) cercetătorii care sunt implicaţi direct în activităţi de cercetare în cadrul SD, din cadrul
universităţii,
c) cadrele didactice, implicate în activităţi de cercetare şi/sau predare în cadrul SD, din
cadrul altor instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare, din ţară sau din străinătate,
d) cercetătorii care sunt implicaţi direct în activităţi de cercetare din cadrul altor instituţii
sau unităţi de cercetare-dezvoltare, din ţară sau din străinătate.
5.1.5
Pentru a deveni membri ai şcolii doctorale, conducătorii de doctorat trebuie:
a) să îndeplinească criteriile minimale CNATDCU,
b) să fi obţinut calitatea de conducător de doctorat printr-o formă legală în ţară sau prin
recunoaştere din partea ministerului de resort,
c) dacă provine din cadrul unui alt IOSUD, să facă dovada că a renunţat la calitatea de
membru al altei Şcolii doctorale printr-o declaraţie pe proprie răspundere că nu este
afiliat la altă SD,
d) să nu-i fi fost retrasă calitatea de membru sau de afiliat al altei SD.
5.1.6 Acceptarea de noi membri conducători de doctorat şi conferirea calităţii de membru al
şcolii doctorale se propun de CSD, se avizează de CSUD şi se aprobă de Senatul USV.
5.2. Retragerea calităţii de membru al şcolii doctorale
5.2.1

5.2.2

Retragerea calităţii de membru al şcolii doctorale a unui conducător de doctorat se face în
cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a) se face dovada încălcării grave a prevederilor Codului de etică şi deontologie
profesională universitară,
b) se face dovada plagierii tezei de doctorat sau a altor publicaţii ştiinţifice în baza
cărora a obţinut calitatea de conducător de doctorat,
c) se face dovada că tezele doctoranzilor îndrumaţi constituie plagiate ale altor lucrări de
specialitate din domeniu,
d) nu mai coordonează doctoranzi sau se înregistrează o slabă activitate de coordonare a
acestora concretizată prin lipsa susţinerii de teze, slabe performanţe ale doctoranzilor în
cercetare,
e) nu manifestă niciun interes pentru activităţile desfăşurate de SD, dovedit prin lipsa
participărilor la orice tip de activitate şi nu răspunde la solicitările şcolii doctorale,
f) se constată de către comisia de etică faptul că în urma medierii unui conflict major
dintre conducătorul de doctorat şi un doctorand aflat sub îndrumare vina aparţine
conducătorului de doctorat,
g) la cerere, cu aprobarea senatului USV.
Decizia de retragere a calităţii de membru al şcolii doctorale a unui conducător de
doctorat se avizează de CSUD la propunerea CSD şi se aprobă de Senatul USV.
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5.3.1
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Afilierea la şcoala doctorală
Cadre didactice sau cercetători din USV sau din cadrul altor instituţii ori unităţi de
cercetare-dezvoltare, din ţară sau din străinătate care doresc să fie acceptaţi ca membri
afiliaţi ai IOSUD-USV vor depune un dosar de candidatură. Cadrele didactice sau
cercetătorii care au susţinut abilitarea în universitatea noastră vor depune doar cererea de
afiliere la IOSUD - USV.
Dosarul de candidatură, trebuie să conţină, minimal, următoarele documente:
a) cerere de afiliere, copie certificată pentru conformitate cu originalul după următoarele
documente: certificatul de naştere, CI, certificatul de căsătorie (femei sau pentru cei
care şi-au schimbat numele),
b) copie după Ordinul Ministerului de numire în calitate de conducător de doctorat (dacă
este cazul),
c) copie certificată pentru conformitate cu originalul după diploma de doctor,
d) curriculum vitae, actualizat,
e) lista actualizată a lucrărilor publicate,
f) lista contractelor de cercetare ştiinţifică (granturi, proiecte sau altele asemenea) la
care a avut calitatea de director,
g) fişa îndeplinirii standardelor minimale CNATDCU pentru domeniul de doctorat în
care solicită afilierea şi CD cu dovada activităţilor punctate,
Pentru cercetători sau cadre didactice din cadrul altor instituţii ori unităţi de cercetaredezvoltare, din ţară sau din străinătate dosarul se va completa cu următoarele documente:
a) declaraţie pe proprie răspundere că nu va face parte concomitent din mai multe şcoli
doctorale,
b) copie certificată pentru conformitate cu originalul după diploma de doctorat şi dovada
recunoaşterii studiilor de către ministerul de resort pentru cetăţenii din străinătate.
Dosarul este evaluat de directorul SD.
Cererea avizată de CSUD şi directorul SD, este înaintată spre aprobare Senatului USV.
Din momentul aprobării cererii de către Senatul USV, se consideră că cercetătorii şi
cadrele didactice care aparţin USV sau altor instituţii devin membri afiliaţi, cu drepturi
depline, ai unei SD din cadrul IOSUD-USV.

6. RESPONSABILITĂŢI
6.1

Membrii CSUD au următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) efectuează evaluarea strategiei de acceptare a noilor membri ai şcolilor doctorale,
b) aprobă sau resping cererile de solicitare privind calitatea de conducător de doctorat sau
membru afiliat al şcolilor doctorale,
c) aprobă la solicitarea SD retragerea calităţii conducătorilor de doctorat.

6.2

Directorul Şcolii doctorale are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) urmăreşte respectarea articolelor prezentei proceduri,
b) cere aprobarea CSUD pentru acceptarea de noi membri conducători de doctorat sau
membri ai Şcolii doctorale care provin din IOSUD-USV sau din instituţii ori unităţi de
cercetare-dezvoltare, din ţară sau din străinătate,
c) verifică dosarele de candidatură şi condiţiile întrunite de candidaţi pentru a fi acceptaţi
în cadrul şcolii doctorale.

6.3

Secretariatul Şcolii doctorale are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
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a) asigură publicarea informaţiilor necesare pentru întocmirea dosarului de candidatură,
b) primeşte şi verifică existenţa tuturor documentelor necesare pentru acceptarea noilor
conducători de doctorat în cadrul şcolilor doctorale,
c) primeşte şi verifică existenţa tuturor documentelor necesare pentru selectarea altor
cercetători şi cadre didactice la o SD din cadrul IOSUD-USV,
d) anunţă rezultatele solicitărilor scrise la depunerea candidaturilor pentru noi membri sau
afiliere la o SD,
e) anual reactualizează situaţia componenţei SD pe categorii de personal: conducători de
doctorat titulari, conducători de doctorat afiliaţi, cercetători şi cadre didactice afiliaţi
şcolilor doctorale, studenţi doctoranzi,
f) postează pe site domeniile de doctorat pentru fiecare SD şi componenţa acestora.

7. DISPOZIŢII FINALE
7.1
7.2
7.3

Aprobarea modificării prezentei proceduri este de competenţa Consiliului de administratie.
Prezenta procedură intră în vigoare din momentul aprobării de către Consiliul de
administratie.
Verificarea modului în care se aplică prezenta procedură se realizează de Directorul CSUD.
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