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1. MISIUNE
Art.1

Şcoala Doctorală de ŞtiinŃe Socio-Umane are misiunea de a forma cercetători autonomi
intelectual şi de a pregăti specialişti de înalt nivel academic în domeniile sociale şi umaniste
prin dezvoltarea unor programe de cercetare doctorală performante.
Art.2 Şcoala Doctorală de ŞtiinŃe Socio-Umane susŃine cercetările teoretice şi aplicative în
diverse domenii ale cunoaşterii şi încurajează diseminarea acestora la nivelul comunităŃii
academice şi non-academice naŃionale şi internaŃionale.
Art.3 Şcoala Doctorală de ŞtiinŃe Socio-Umane creează pentru doctoranzi un mediu de cercetare
competitiv, în care aceştia să îşi poată dezvolta competenŃe de cercetare şi adecvate
cerinŃelor societăŃii şi economiei contemporane.
Art.4 Şcoala Doctorală de ŞtiinŃe Socio-Umane pregăteşte specialişti de înalt nivel academic prin
dezvoltarea unor programe de cercetare performante, inclusiv inter-disciplinare, în
următoarele domenii:
a) Administrarea afacerilor;
b) Contabilitate;
c) Economie;
d) Filologie;
e) Filosofie;
f) Istorie.

2. DISPOZIłII GENERALE
Art.5

Art.6
Art.7

Art.8

Şcoala Doctorală de ŞtiinŃe Socio-Umane (SD-SSU) este o structură organizatorică şi
administrativă constituită în cadrul IOSUD din cadrul UniversităŃii „Ştefan cel Mare” din
Suceava care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat pe domenii
prevăzute la art. 4 sau interdisciplinar.
Şcoala doctorală are în componenŃă conducători de doctorat şi alŃi membri afiliaŃi.
Şcoala doctorală poate impune standarde minimale de performanŃă ştiinŃifică, conform
legislaŃiei în vigoare, pe care conducătorii de doctorat trebuie să le îndeplinească pentru a
deveni membri ai şcolii doctorale respective.
(1) Şcolii doctorale i se pot afilia cercetători sau cadre didactice, implicaŃi în activităŃi de
cercetare şi/sau predare în cadrul şcolii doctorale sau din cadrul altor instituŃii ori unităŃi de
cercetare-dezvoltare, din Ńară sau din străinătate.
(2) Cercetătorii sau cadrele didactice afiliaŃi trebuie să îndeplinească următoarele cerinŃe
minimale: să fie cadre didactice titulare ale unei instituŃii universitare acreditate, să predea
discipline în domeniul de doctorat, să îndeplinească minim 70% din criteriile minimale
CNATDCU, să desfăşoare activităŃi de cercetare în domeniul de doctorat afiliat dovedite
prin publicaŃii indexate ISI sau în BDI şi contracte de cercetare, să aibă reputaŃie ştiinŃifică
naŃională sau internaŃională dovedită printr-o activitate ştiinŃifică de prestigiu.

3. ORGANIZAREA ŞCOLII DOCTORALE
Art.9

Şcoala doctorală este condusă de consiliul şcolii doctorale şi de directorul şcolii doctorale.

3.1 Consiliul şcolii doctorale
Art.10 Consiliul şcolii doctorale este asimilat consiliului departamentului.
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Art.11 Consiliul şcolii doctorale (CSD) este alcătuit din 3 membri: directorul şcolii doctorale; un
student-doctorand; o personalitate ştiinŃifică care are o recunoaştere internaŃională/naŃională
semnificativă sau o personalitate care face parte dintr-un sector socioeconomic relevant.
Art.12 Cadrul didactic universitar membru al CSD trebuie să îndeplinească standardele minimale
şi obligatorii în vigoare pentru acordarea atestatului de abilitare la data desemnării ca
membru al CSD.
Art.13 Ponderea conducătorilor de doctorat din Şcoala doctorală în cadrul CSD este stabilită de
către CSUD.
Art.14 Membrii CSD se aleg prin votul conducătorilor de doctorat din Şcoala doctorală respectivă,
conform legislaŃiei în vigoare.
Art.15 Membrii CSD studenŃi doctoranzi se aleg prin votul studenŃilor doctoranzi din Şcoala
doctorală respectivă.
Art.16 Membrii Consiliului Şcolii Doctorale, personalităŃi ştiinŃifice sau personalităŃi din educaŃie
sau din sectoare economice, industriale, sunt propuşi de directorul şcolii doctorale şi
aprobaŃi prin votul membrilor şcolii doctorale.
Art.17 Mandatul CSD este de 5 ani. Mandatul de membru în CSD nu poate fi exercitat prin
reprezentare.
Art.18 StudenŃii-doctoranzi membri ai CSD care îşi finalizează studiile doctorale în timpul
mandatului consiliului îşi pierd calitatea de membru al CSD la data susŃinerii publice a tezei
de doctorat.
Art.19 Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul CSD se organizează alegeri parŃiale, iar
mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului CSD.
Art.20 Directorul şcolii doctorale este desemnat de directorul CSUD şi este numit prin decizie de
către Rector.
Art.21 CSD se întruneşte de cel puŃin 3 ori pe an, la cererea directorului şcolii doctorale sau a cel
puŃin unei treimi din numărul membrilor săi.
Art.22 Principalele atribuŃii ale CSD sunt:
a) elaborarea şi actualizarea regulamentului şcolii doctorale;
b) elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare şi organizare a şcolii doctorale
(planul strategic, planul operaŃional anual);
c) avizarea calităŃii de membru al şcolii doctorale, precum şi stabilirea de standarde
minimale de performanŃă ştiinŃifică pentru conducătorii de doctorat;
d) avizarea statului de funcŃii al personalului didactic şi de cercetare afiliat şcolii doctorale,
după caz;
e) analiza abaterilor şi întârzierilor de la programul de doctorat ale studenŃilor doctoranzi şi
propunerea măsurilor ce se impun;
f) propunerea CSUD de înfiinŃare sau desfiinŃare de domenii de doctorat;
g) evaluarea periodică a activităŃilor desfăşurate în cadrul şcolii doctorale;
h) aprobarea comisiilor de îndrumare la doctorat;
i) decide în privinŃa organizării unui program de pregătire universitară avansată, structura
şi conŃinutul acestuia;
j) aprobarea planurilor de pregătire universitară avansată conform domeniilor din Şcoala
doctorală;
k) propunerea de sancŃiuni pe motive disciplinare, profesionale şi administrative pentru
studenŃii doctoranzi şi conducătorii de doctorat;
l) întocmirea dosarelor de evaluare şi asistă evaluatorul extern în procesul de evaluare în
vederea acreditării/reacreditării sau autorizării provizorii a şcolii doctorale;
m) aprobarea programelor de cercetare postdoctorală;
n) aplicarea hotărârilor Senatului USV, Consiliului de AdministraŃie USV şi CSUD în ceea
ce priveşte Şcoala doctorală;
o) adoptarea hotărârilor în orice alte probleme aflate în competenŃa sa.
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Art.23 ReprezentanŃii institutelor de cercetare şi universităŃilor cu care s-au încheiat acorduri de
parteneriat, care nu sunt cuprinşi în SD pot fi cooptaŃi ca membri asociaŃi.
3.2 Directorul şcolii doctorale
Art.24 Conducerea executivă a SD se exercită de către Directorul SD. Directorul şcolii doctorale
este asimilat directorului de departament. Mandatul directorului şcolii doctorale este de 5
ani.
Art.25 Directorul şcolii doctorale răspunde de calitatea procesului de educaŃie doctorală în faŃa
CSUD şi de aspectele administrative din Şcoala doctorală în faŃa Rectorului şi Consiliului
de AdministraŃie.
Art.26 Directorul şcolii doctorale reprezintă şcoala doctorală în relaŃiile cu entităŃile organizatorice
din USV şi cu alte instituŃii naŃionale sau internaŃionale.
Art.27 Directorul SD are, în principal, următoarele atribuŃii:
a)
concepe şi implementează împreună cu CSD şi membrii şcolii doctorale strategiile şi
programele operaŃionale;
b)
coordonează activităŃile SD referitoare la admiterea la studii universitare de doctorat;
c)
stabileşte ordinea de zi a şedinŃelor CSD;
d)
convoacă şi conduce şedinŃele CSD;
e)
urmăreşte buna desfăşurare a activităŃilor SD;
f)
prezintă CSUD propuneri de hotărâre în domeniile de competenŃă.
g)
avizează înmatricularea şi exmatricularea studenŃilor-doctoranzi, la propunerea
conducătorilor de doctorat membri ai şcolii doctorale;
h)
asigură întocmirea la timp a materialelor de analiză/sinteză solicitate de factorii în
drept;
i)
elaborează propuneri de acordare a distincŃiilor pentru conducătorii de doctorat şi
studenŃii doctoranzi cu merite deosebite şi le înaintează CSUD;
j)
răspunde de rezolvarea cererilor, reclamaŃiilor şi sesizărilor adresate şcolii doctorale;
k)
mediază conflictele dintre studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat la nivelul
şcolii doctorale;
l)
aplică hotărârile Senatului USV, Consiliului de AdministraŃie USV şi CSUD
referitoare la activitatea şcolii doctorale;
m) avizează sau aprobă, după caz, documente elaborate în Şcoala doctorală.
Art.28 Directorul şcolii doctorale poate fi revocat din funcŃie de Rector în situaŃia în care nu îşi
îndeplineşte obligaŃiile ce îi revin sau le îndeplineşte în mod necorespunzător, la propunerea
directorului CSUD.

4. FUNCłIONAREA ŞCOLII DOCTORALE
4.1 Conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare
Art.29 Pot fi conducători de doctorat persoanele care au obŃinut dreptul de conducere de doctorat
înaintea intrării în vigoare a Legii educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, precum şi persoanele care
dobândesc acest drept potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art.30 Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit acest drept
trebuie să aibă un contract de muncă cu USV şi să fie membru al Şcolii doctorale.
Art.31 Un conducător de doctorat poate îndruma studenŃi-doctoranzi numai în domeniul pentru
care a obŃinut acest drept. Numărul maxim de studenŃi doctoranzi îndrumaŃi simultan, aflaŃi
în diverse stadii ale studiilor de doctorat, este stabilit de Senatul USV.
Art.32 Un cadru didactic şi de cercetare care are dreptul de a conduce doctorate şi care este titular
la o instituŃie de învăŃământ superior sau de cercetare care nu este IOSUD sau componentă
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Art.33
Art.34
Art.35

Art.36

Art.37

a unui IOSUD poate, în condiŃiile legislaŃiei în vigoare, să facă parte dintr-o Şcoală
doctorală la USV, cu acordul instituŃiei unde lucrează.
Un conducător de doctorat nu poate îndruma simultan studenŃi-doctoranzi decât într-un
singur IOSUD din Ńară, excepŃie făcând doctoratele conduse în cotutelă.
Pentru activitatea pe care o desfăşoară în această calitate, conducătorii de doctorat sunt
remuneraŃi în conformitate cu legislaŃia în vigoare.
Pentru desfăşurarea doctoratului, studentul-doctorand este sprijinit de o comisie de
îndrumare, alcătuită din minimum 3 specialişti în domeniu formată din persoane care pot
face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat, din alte persoane afiliate
Şcolii doctorale sau din cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia.
(1) ComponenŃa comisiei de îndrumare este propusă de conducătorul de doctorat în urma
consultării cu studentul-doctorand şi aprobată de CSD.
(2) Membrii comisiei de îndrumare trebuie să deŃină titlul de doctor în ştiinŃe.
Activitatea conducătorilor de doctorat, a membrilor comisiei de îndrumare şi a membrilor
comisiilor de doctorat se normează potrivit Metodologiei USV de normare a activităŃilor
didactice. Remunerarea acestor activităŃi se face în conformitate cu prevederile legii.

4.2 Drepturile şi obligaŃiile conducătorului de doctorat
Art.38 Drepturile şi obligaŃiile conducătorului de doctorat decurg din Legea nr. 1/2011, din
Regulamentul instituŃional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat
IOSUD-USV, din regulamentul şcolii doctorale, precum şi din contractul său de muncă.
Art.39 Drepturile conducătorului de doctorat includ, printre altele:
a) dreptul de a participa la competiŃii pentru granturi doctorale;
b) dreptul de a îndruma şi evalua activitatea studentului doctorand în cadrul programului
de studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare,
urmărind exigenŃele programului de studii universitare de doctorat şi respectând
interesele profesionale ale studentului doctorand;
c) dreptul de a propune comisia de doctorat;
d) dreptul la o evaluare internă şi externă imparŃială, conformă cu metodologia specifică a
procesului de evaluare;
e) dreptul de a cunoaşte metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea
internă, cât şi în evaluarea externă;
f) dreptul de a cunoaşte rezultatele evaluării interne şi externe a propriei activităŃi;
g) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiŃiile în care este pus fără
voia sa într-un conflict de interese;
h) dreptul de a solicita consiliului Şcolii doctorale întreruperea relaŃiei de îndrumare cu un
student-doctorand;
i) dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o poziŃie vacantă aflată sub îndrumarea
sa şi de a propune înmatricularea studentului-doctorand;
j) dreptul de a solicita Şcolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare
poziŃie de student-doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa;
k) dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe
studii universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie să participe, cu
respectarea prevederilor prezentului Regulament.
Art.40 Conducătorul de doctorat are următoarele obligaŃii:
a) să asigure îndrumarea ştiinŃifică, profesională şi deontologică a fiecărui studentdoctorand;
b) să propună temele de cercetare;
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c) să asigure condiŃiile şi să stimuleze progresul studenŃilor doctoranzi în cercetarea pe
care o realizează;
d) să efectueze monitorizarea şi evaluarea obiectivă şi riguroasă a fiecărui studentdoctorand;
e) să sprijine mobilitatea studenŃilor-doctoranzi;
f) să evite apariŃia conflictelor de interese în îndrumarea studenŃilor-doctoranzi.
4.3 Evaluarea conducătorilor de doctorat
Art.41 Evaluarea internă a conducătorilor de doctorat va Ńine cont, în special, de calitatea
rezultatelor obŃinute de aceştia în cercetare şi în îndrumarea doctoranzilor, precum:
a) Rezultatele cercetării ştiinŃifice proprii şi ale doctoranzilor îndrumaŃi, evaluate prin
publicaŃii sau/şi alte modalităŃi de valorificare a activităŃii de cercetare;
b) AlŃi indicatori ai activităŃii ştiinŃifice a conducătorilor de doctorat şi a doctoranzilor
îndrumaŃi, precum: participarea în rapoarte de cercetare, participarea la conferinŃe
naŃionale şi internaŃionale, apartenenŃa la organizaŃii profesionale
Art.42 Evaluarea conducătorilor de doctorat se face o dată la 5 ani, în condiŃiile legii. Rezultatele
evaluării sunt publice.
4.4 Schimbarea conducătorului de doctorat
Art.43 La cererea motivată a studentului-doctorand, Consiliul Şcolii doctorale (CSD) poate decide
schimbarea conducătorului de doctorat, dacă s-a constatat neîndeplinirea obligaŃiilor legale
sau contractuale asumate de către acesta, ori pentru alte motive care vizează raportul de
îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul doctorand.
Art.44 CSD desemnează un alt conducător de doctorat în cazul prevăzut anterior, precum şi în
cazul în care se constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat.
Art.45 La desemnarea unui nou conducător de doctorat, în cadrul aceluiaşi domeniu de doctorat
Consiliul Şcolii doctorale va avea în vedere prioritar necesitatea ca studentul-doctorand să
poată finaliza cu succes programul de doctorat.
Art.46 Schimbarea conducătorului de doctorat va fi avizată de noul conducător de doctorat,
directorul şcolii doctorale, directorul CSUD şi aprobată de Rectorul USV.
4.5 AtribuŃiile şcolii doctorale
Art.47 Şcoala doctorală asigură transparenŃa procedurilor de selecŃie şi admitere la doctorat, a
criteriilor de evaluare şi a standardelor solicitate candidaŃilor, acolo unde este cazul, precum
şi garantarea accesului la aceste informaŃii, inclusiv prin publicarea pe internet.
Art.48 ConŃinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de către Şcoala doctorală în urma
consultării conducătorilor de doctorat pe fiecare domeniu.
Art.49 Rezultatul concursului de admitere se depune la CSUD de către fiecare Şcoală doctorală
până cel târziu pe 30 septembrie.
Art.50 Şcoala doctorală decide in privinta organizării unui program de pregătire universitară
avansată, structura şi conŃinutul acestuia. Planurile de pregătire universitară avansată
conform domeniilor din Şcoala doctorală sunt elaborate în cadrul şcolii doctorale, sunt
avizate de CŞD şi aprobate de conducerea CSUD, înainte de începerea fiecărui an
universitar. Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate
duce la acordarea a 30 de credite transferabile stabilite de Şcoala doctorală.
Art.51 Şcoala doctorală este obligată să asigure accesul liber şi neîngrădit la programul de
pregătire avansată tuturor studenŃilor-doctoranzi din cadrul şcolii doctorale respective sau
din cadrul altor şcoli doctorale.
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Art.52 (1) Şcoala doctorală are obligaŃia să ofere informaŃii corecte şi complete privind programele
de studii universitare de doctorat candidaŃilor la aceste programe, comunităŃii universitare şi
altor persoane fizice sau juridice interesate.
(2) Şcoala doctorala, cu sprijinul logistic al USV, va asigura publicarea pe internet a tuturor
informaŃiilor necesare privind programele de studii universitare de doctorat, vizându-se cu
precădere următoarele categorii:
a) regulamentul şcolii doctorale;
b) informaŃii privind posturile vacante pentru studenŃi doctoranzi;
c) informaŃii privind posturile vacante pentru conducători de doctorat;
d) informaŃii privind modul de organizare şi desfăşurare a programelor doctorale;
e) informaŃii privind conŃinutul programelor de studii universitare de doctorat;
f) informaŃii privind modul de finanŃare a studiilor, precum şi a costurilor suportate de
studentul-doctorand;
g) modelul contractului-cadru de studii doctorale;
h) informaŃii privind conducătorii de doctorat şi studenŃii doctoranzi pe care îi
coordonează, care includ cel puŃin lista publicaŃiilor şi brevetelor acestora;
i) informaŃii privind rezultatele şi performanŃele profesionale ale conducătorilor de
doctorat;
j) informaŃii privind tezele de doctorat, respectiv standarde de elaborare, proceduri şi
criterii de evaluare a acestora;
k) rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie susŃinute public, precum şi data, ora
şi locaŃia aferente susŃinerilor publice, cu cel puŃin 14 zile înaintea susŃinerii acestora;
l) adresele la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate, publicate pe un site
administrat de ministerul tutelar.
Art.53 Şcoala doctorală împreună cu conducătorul de doctorat au obligaŃia de a informa studentuldoctorand cu privire la etica ştiinŃifică, profesională şi universitară şi de a verifica
respectarea acesteia, inclusiv:
a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat;
b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat.
Art.54 Şcoala doctorală şi IOSUD iau măsuri pentru prevenirea şi sancŃionarea abaterilor de la
normele eticii ştiinŃifice, profesionale şi universitare, conform codului de etică şi
deontologie profesională al USV.
Art.55 În cazul unor eventuale fraude academice, al unor încălcări ale eticii universitare sau al
unor abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinŃifică, inclusiv al plagiatului, studentul
doctorand şi/sau conducătorul de doctorat răspund/răspunde în condiŃiile legii.
Art.56 (1) Conducerea USV poate acorda sprijin financiar studenŃilor-doctoranzi pentru efectuarea
de stagii de cercetare în Ńară sau în străinătate, cu acordul conducătorului de doctorat.
(2) Mobilitatea studenŃilor-doctoranzi poate fi facilitată de către Şcoala doctorala şi prin:
a) încheierea de acorduri sau parteneriate instituŃionale, aprobate de către consiliul
şcolii doctorale;
b) cercetări doctorale în cotutelă;
c) schimburi de studenŃi-doctoranzi şi cadre didactice şi de cercetare realizate cu
universităŃi recunoscute pe plan internaŃional;
d) participarea la consorŃii internaŃionale, având drept scop includerea temelor de
cercetare doctorală în cadrul unor proiecte ştiinŃifice internaŃionale.
(3) Recunoaşterea academică a rezultatelor obŃinute de studentul doctorand în cadrul
mobilităŃilor este făcută de o comisie formată din: directorul şcolii doctorale, conducătorul
de doctorat şi un membru al comisiei de îndrumare a studentului doctorand.
Art.57 Alte atribuŃii ale şcolii doctorale, fără a fi o enumerare exhaustivă, sunt:
a) arhivează rapoartele de cercetare ştiinŃifică ale studenŃilor împreună cu procesulverbal de susŃinere a raportului.
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b) asigură parcurgerea de către studenŃii doctoranzi a cursurilor din cadrul studiilor
universitare avansate puse la dispoziŃie de Şcoala doctorală
c) organizează cursurile de cercetare pentru programul de pregătire bazat pe studii
universitare avansate fără ca studenŃii-doctoranzi să fie obligaŃi să susŃină examenele
de promovare din cadrul acestui ciclu.
d) facilitează şi garantează flexibilitatea curriculară a programelor de studii universitare
de doctorat.
e) desemnează evaluatori care vor analiza şi aviza, în termen de 15 zile de la data
primirii, lista lucrărilor publicate de către studentul doctorand.
f) întocmeşte şi afişează anunŃul pentru susŃinerea publică cu cel puŃin 20 de zile
calendaristice înainte de data propusă pentru susŃinere.
Art.58 (1) Evaluarea internă a calităŃii programelor de studii universitare de doctorat se face de
către Şcoala doctorală şi CSUD la intervale de 5 ani.
(2) FrecvenŃa participării studenŃilor la activităŃi constituie un criteriu de evaluare a calităŃii
şcolii doctorale.
4.6 Acceptarea de noi conducători de doctorat
Art.59 Acceptarea conducătorilor de doctorat în cadrul şcolii doctorale se face in urma solicitării
scrise a cadrului didactic sau de cercetare, aprobata de Senatul USV.
Art.60 Conducătorul de doctorat care doreşte să facă parte dintr-o şcoală doctorală trebuie să
deŃină dreptul de a conduce doctorate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.61 Cererea se adresează directorului şcolii doctorale, se avizează de către CSD şi director
CSUD si se aproba de Senatul USV.
Art.62 În cazul unui acord pozitiv, persoanelor din afara USV care au dobândit dreptul să fie
membrii ai şcolii doctorale li se propune un contract de muncă pe durată nedeterminată sau
determinată cu timp parŃial de munca.
4.7 Retragerea calităŃii de membru al şcolii doctorale
Art.63 Retragerea calităŃii de membru al şcolii doctorale se face:
a) la încetarea contractului de muncă dintre conducătorul de doctorat şi USV, daca un
alt contract de muncă pentru activităŃi de conducere de doctorat salarizate în regim
de plata cu ora nu a fost încheiat;
b) ca urmare a retragerii calităŃii de conducător de doctorat;
c) la solicitarea conducătorului de doctorat, indiferent de motivele invocate.
Art.64 Retragerea calităŃii de conductor de doctorat se face numai prin decizia CNATDCU şi poate
avea în vedere unul dintre următoarele motive:
a) nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională în organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;
b) nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire
la existenŃa plagiatului în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susŃinerii
acesteia;
c) încălcarea regulilor de bună conduită în cercetare-dezvoltare de către personalul
de cercetare-dezvoltare.
4.8 Medierea conflictelor
Art.65 ReclamaŃia sau cererea privind medierea, referitoare la conflictele dintre studentuldoctorand şi conducătorul de doctorat, este adresată directorului şcolii doctorale şi este
transmisă în scris. Cererile / reclamaŃiile verbale nu vor fi luate în considerare.
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Art.66 Directorul şcolii doctorale va repartiza reclamaŃia sau cererea prin rezoluŃie scrisă comisiei
de mediere. Comisia pentru medierea conflictelor este constituită, de regulă, din membrii
CSD. În cazul în care unul dintre membrii CSD este subiectul conflictului acesta va fi
înlocuit prin decizie a directorului scolii doctorale. În măsura în care CSD consideră
necesar, poate invita membri externi care să facă parte din comisia de mediere.
Art.67 Comisia de mediere are obligaŃia să analizeze temeinic conŃinutul reclamaŃiei / cererii de
mediere, să verifice veridicitatea susŃinerilor şi să întocmească un referat cu cele constatate
care conŃine propuneri de soluŃionare. Comisia poate invita pentru obŃinerea de informaŃii
suplimentare pe conducătorul de doctorat şi pe studentul doctorand. Referatul întocmit va fi
semnat de persoanele participante în comisie.
Art.68 Cererile / reclamaŃiile vor fi soluŃionate în maxim 30 de zile de la înregistrare de către
comisia desemnată.
Art.69 În cazul nesoluŃionării conflictului la acest nivel, acesta este mediat de către CSUD.
4.9 Prevenirea fraudei în cercetarea ştiinŃifică
Art.70 Încălcarea eticii academice prin fraudă în activitate de cercetare în cadrul studiilor doctorale
constituie o abatere gravă de la obligaŃiile profesionale şi se sancŃionează în funcŃie de
gravitate.
Art.71 Conducătorii de doctorat au obligaŃia să ofere informaŃii şi consiliere privind etica
academică şi normele de integritate academică.
Art.72 Se consideră fraudă academică:
a) Plagiatul – prezentarea drept operă proprie într-o lucrare redactată a muncii altei /
altor persoane prin preluarea fără citare – integrală ori parŃială a unor date, idei,
opinii, fragmente compacte sau a oricărui alt gen de informaŃie.
b) Copierea – urmăreşte dobândirea de informaŃii din surse tipărite sau electronice în
timpul unei examinări;
c) Fabricarea datelor – se realizează prin modificarea unor informaŃii, observaŃii şi
concluzii; invocarea unor surse fictive; inventare sau improvizarea de date.
Art.73 Metodele de prevenire a plagiatului au în vedere ca studentul să fie instruit privind
preluările care să fie făcute conform standardelor academice ale citării, printr-un sistem clar
şi explicit de note, menŃiuni, trimiteri şi referinŃe bibliografice. În cazul în care se
parafrazează fragmente din alte texte, sursa va trebui să fie menŃionată în interiorul textului.
Art.74 Pentru evitarea copierii se va comunica studentului că este interzisă deŃinerea de elemente
care ar putea fi utilizate ca surse de inspiraŃie (tipărite sau electronice), iar examinarea se va
desfăşura în prezenŃa mai multor cadre didactice.
Art.75 Evitarea fabricării datelor se va realiza prin solicitarea de la studenŃii doctoranzi a
documentelor ce reprezintă sursele bibliografice, a înregistrărilor efectuate de echipamente.
Art.76 Studentul va fi avertizat asupra verificării documentelor elaborate, inclusiv a tezei de
doctorat, cu ajutorul unui software anti-plagiat şi a consecinŃelor în cazul existenŃei unor
similitudini frapante între lucrările existente şi producŃia sa.
Art.77 SancŃiunile pentru fraude în perioada studiilor doctorale, în funcŃie de gravitatea faptei, pot
fi: avertisment scris, suspendarea bursei pe o perioadă determinată ori exmatricularea.
Art.78 În situaŃia în care asupra unei teze de doctorat planează susceptibilitatea de a fi plagiată,
oricare dintre membrii comisiei de doctorat poate solicita dovezi privind verificarea
conŃinutului cu ajutorul software-ului anti-plagiat.
Art.79 În cazul unor eventuale fraude academice, încălcări ale eticii universitare sau abateri de la
buna conduită în cercetarea ştiinŃifică, inclusiv al plagiatului, studentul doctorand şi/sau
conducătorul de doctorat răspund/răspunde în condiŃiile legii.
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4.10 Accesul la resursele de cercetare

Art.80 Asigurarea resurselor necesare desfăşurării proiectelor de cercetare în care este implicat
studentul-doctorand reprezintă o obligaŃie specifică a IOSUD, a şcolii doctorale şi a
conducătorului de doctorat.
Art.81 În vederea îndeplinirii sarcinilor asumate, studentul doctorand are dreptul de acces la baza
materială din IOSUD-USV şi USV.
Art.82 Printre resursele la care studentul doctorand are acces se află:
a) biblioteca USV, la care accesul este condiŃionat de înscrierea studentului;
b) reŃeaua internet cu accesul din campus la baze de date la care USV este abonat;
c) aparatura şi echipamentele – hardware şi software pentru care a primit acordul
cadrului didactic sau şefului de laborator;
Art.83 Studentul doctorand are dreptul să utilizeze resursele la care i s-a permis accesul numai
pentru îndeplinirea obiectivelor din programul de cercetare fără înstrăinarea datelor de
cercetare către terŃi.
4.11 Contractul de studii
Art.84 Modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat se elaborează de către Şcoala
doctorală, este avizat de CSD şi este aprobat de către CSUD, CA şi Senat.
Art.85 Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde cel puŃin următoarele informaŃii:
a) datele de identificare ale studentului-doctorand şi ale conducătorului de doctorat;
b) date despre USV şi Şcoala doctorală;
c) tema de cercetare aleasă;
d) cuantumul lunar al bursei, după caz;
e) cuantumul taxei de studiu, după caz;
f) limba în care se redactează şi se susŃine teza de doctorat: limba română sau o limbă de
circulaŃie internaŃională;
g) termenul de finalizare a tezei de doctorat;
h) condiŃiile de prelungire a termenului de finalizare a tezei de doctorat;
i) cuantumul activităŃilor didactice pe care studentul doctorand se angajează să le
desfăşoare şi perioada în care se desfăşoară acestea
4.12 Formatul tezei de doctorat
Art.86 Teza de doctorat va avea un format tip, care va include următoarele elemente de structură şi
de formatare grafică, studentul-doctorand având obligaŃia respectării acestui format:
a) scriere în Times New Roman;
b) pagini format A4 cu margini de 2,5 cm;
c) tipărirea se face pe ambele feŃe;
d) mărimea caracterului 12 puncte, spaŃiere la un rând;
e) tab de 1 cm;
f) numerotarea paginilor se face în partea inferioară;
g) coperta exterioară va cuprinde obligatoriu următoarele: Universitatea „Ştefan cel
Mare” din Suceava, Denumirea facultăŃii, Denumirea domeniului de doctorat, Teză
de doctorat - scris cu majuscule, Autor: ..... , Conducător ştiinŃific ……………...,
Anul.....;
h) coperta interioară va cuprinde şi titlul tezei de doctorat;
i) teza va cuprinde: introducere, cuprins, capitole, bibliografia şi anexe dacă este cazul.
Art.87 Teza poate fi redactată într-o limbă de circulaŃie internaŃională în următoarele situaŃii:
a) Studiile universitare de doctorat au fost organizate în cotutelă internaŃională şi în
acordul de cotutelă s-a stabilit limba în care se redactează teza;
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b) Studentul-doctorand a obŃinut aprobarea ca programul de studii universitare de
doctorat să se desfăşoare în limba respectivă;
c) La cererea studentului doctorand, cu acordul conducătorului de doctorat şi al CSD.
5. DISPOZIłII FINALE
Art.88 Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenŃa Senatului universitar.
Art.89 Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul USV.
Art.90 Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către Directorul
CSUD.
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