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1. DISPOZIłII GENERALE
Art.1

Art.2
Art.3

Art.4

Art.5

Art.6

Art.7

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este InstituŃie Organizatoare a Studiilor
Universitare de Doctorat (IOSUD). IOSUD conŃine două Şcoli doctorale: Şcoala Doctorală
de ŞtiinŃe Aplicate şi Inginereşti (SC-SAI) şi Şcoala Doctorală de ŞtiinŃe Socio-Umane
(SC-SSU), fiecare dintre cele două şcoli fiind coordonată de câte un Consiliu al Şcolii
Doctorale (CŞD).
IOSUD-USV garantează transparenŃa organizării şi desfăşurării programelor de studii
universitare de doctorat la nivelul şcolilor doctorale proprii.
Şcolile doctorale se organizează şi funcŃionează în cadrul unei IOSUD-USV pe baza unor
Regulamente proprii de organizare şi funcŃionare aprobate de Senatul USV. Şcolile
doctorale au în componenŃă conducători de doctorat care au dobândit acest drept, au
solicitat afilierea la respectiva Şcoală doctorală, iar afilierea lor a fost aprobată de Senatul
USV. Pe lângă conducătorii de doctorat, în cadrul şcolilor doctorale pot activa şi alŃi
membri afiliaŃi.
(1) ÎnfiinŃarea unei Şcoli doctorale este propusă de Rectorul USV, este avizată de către
CSUD şi este aprobată de către Senatul USV. (2) ÎnfiinŃarea unei noi Şcoli doctorale se
realizează prin parcurgerea procesului de autorizare provizorie şi de acreditare conform
unei metodologii aprobate prin ordin al ministerului de resort, la propunerea AgenŃiei
Române de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior, Consiliului NaŃional al
Cercetării ŞtiinŃifice, şi Consiliului NaŃional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare.
(1) O Şcoală doctorală poate fi lichidată în condiŃiile respectării prevederilor legale prin
decizia Rectorului, cu obligaŃia să informeze ministerul de resort despre procesul şi
rezultatul lichidării. (2) Şcoala doctorală îşi încetează activităŃile numai după ce toŃi
studenŃii-doctoranzi din cadrul şcolii respective şi-au finalizat programul doctoral sau au
fost exmatriculaŃi din motive care nu au legătură cu lichidarea.
IOSUD este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, denumit în
continuare CSUD. CSUD asigură conducerea, organizarea şi desfăşurarea programelor de
studii universitare de doctorat din Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava.
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) este constituit în baza
prevederilor legale, a Codului de studii doctorale şi a Regulamentelor interne de organizare.
CSUD este condus de un director, conducător de doctorat din USV.

2. STRUCTURA
Art.8 CSUD este format din 7 membri: directorul CSUD, un membru ales, un student-doctorand
şi 4 (patru) membri desemnaŃi de Rectorul USV, personalităŃi ştiinŃifice din educaŃie,
sectoare industriale şi socio-economice relevante.
Art.9 Directorul CSUD este numit de Rector după desfăşurarea concursului public de ocupare a
postului. FuncŃia de director al CSUD este asimilată funcŃiei de prorector.
Art.10 Membrul ales provine din Şcolile doctorale din USV şi este desemnat prin votul universal,
direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din cadrul acestor şcoli.
Art.11 Studentul-doctorand este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al studenŃilordoctoranzi.
Art.12 Membrii CSUD care sunt cadre didactice universitare trebuie să aibă dreptul de a conduce
doctorate, în Ńară sau în străinătate, şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii
pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data desemnării lor ca membri ai
CSUD.
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Art.13 Membrii CSUD sunt numiŃi prin decizie a Rectorului.
Art.14 Durata mandatului membrilor CSUD este de 4 ani. StudenŃii-doctoranzi membri ai CSUD,
care îşi finalizează studiile doctorale în timpul mandatului consiliului, îşi pierd calitatea de
membru al consiliului la data susŃinerii publice a tezei de doctorat.
Art.15 Locurile vacante din cadrul CSUD pot fi ocupate prin alegeri sau prin numire (în funcŃie de
statut), iar mandatul noului membru se încheie la expirarea mandatului CSUD.
3. ATRIBUłIILE DIRECTORULUI CONSILIULUI
Art.16 Conducerea executivă a CSUD se exercită de către Directorul CSUD.
Art.17 Directorul CSUD are, în principal, următoarele atribuŃii:
a) convoacă şi conduce şedinŃele CSUD;
b) stabileşte ordinea de zi a şedinŃelor CSUD;
c) urmăreşte buna desfăşurare a activităŃilor CSUD;
d) invită şi aprobă participarea, în calitate de invitaŃi, la şedinŃele CSUD, a unor
personalităŃi din viaŃa economică şi socială;
e) prezintă Consiliului de AdministraŃie şi Senatului propuneri de hotărâre în domeniile de
competenŃă;
f) desemnează directorii Şcolilor doctorale;
g) mediază conflictele dintre studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat în cazul
nesoluŃionării conflictului la nivelul Şcolii doctorale;
h) avizează şi propune spre aprobare contractele de studii doctorale şi toate documentele ce
derivă din aceste contracte, inclusiv actele adiŃionale la aceste contracte;
i) asigură conducerea operativă a tuturor activităŃilor desfăşurate de directorii Şcolilor
doctorale, consiliile Şcolilor doctorale, conducătorii de doctorat, doctoranzii şi ceilalŃi
membri afiliaŃi ai IOSUD.
4. ATRIBUłIILE CONSILIULUI
Art.18 Principalele atribuŃii ale CSUD sunt:
a) garantează transparenŃa organizării şi desfăşurării programelor de studii universitare de
doctorat la nivelul tuturor Şcolilor doctorale proprii;
b) stabileşte strategia IOSUD şi elaborează documente interne cu propuneri pentru
materializarea strategiei;
c) stabileşte numărul conducătorilor de doctorat din Şcoala doctorală în cadrul CSUD;
d) elaborează şi actualizează regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de
studii universitare de doctorat la nivelul USV;
e) elaborează criteriile minimale privind organizarea şi funcŃionarea programelor de studii
universitare de doctorat, pentru afilierea conducătorilor de doctorat, inclusiv pe cele care
privesc admiterea la studii universitare de doctorat, curricula, evaluarea doctoranzilor;
f) stabileşte criteriile minimale de finalizare, evaluare şi valorificare ale rezultatelor
programelor de studii universitare de doctorat, inclusiv ale tezei de doctorat;
g) aprobă deciziile privind înfiinŃarea Şcolilor doctorale din cadrul USV;
h) aprobă deciziile privind lichidarea Şcolilor doctorale din cadrul USV, caz în care va
informa ministerul de resort despre procesul şi rezultatul lichidării;
i) aprobă regulamentul de organizare şi funcŃionare a Şcolilor doctorale;
j) aprobă modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat;
k) selectează conducători de doctorat care fac parte dintr-o Şcoală doctorală nou-înfiinŃată;
l) oferă sprijin instituŃional, administrativ şi logistic Şcolilor doctorale subordonate;
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m) ia măsuri pentru prevenirea şi sancŃionarea abaterilor de la normele eticii ştiinŃifice,
profesionale şi universitare, conform codului de etică şi deontologie profesională al
instituŃiei;
n) poate solicita Rectorului acordarea de sprijin financiar studenŃilor-doctoranzi pentru
efectuarea de stagii de cercetare în Ńară sau în străinătate, cu acordul conducătorului de
doctorat;
o) propune modalităŃile de remunerare pentru activitatea conducătorilor de doctorat, a
membrilor comisiei de îndrumare şi a membrilor comisiilor de doctorat;
p) analizează modul de utilizare a fondurilor pentru granturile doctorale;
q) asigură sprijin logistic Şcolilor doctorale pentru publicarea pe internet a tuturor
informaŃiilor necesare privind programele de studii universitare de doctorat;
r) postează pe pagina web a CSUD anunŃul susŃinerii publice, rezumatul tezei în format
electronic, CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de susŃinere publică a
tezei de doctorat sau link-uri către acestea;
s) se asigură că preşedintele comisiei de doctorat susŃinute în USV este reprezentant al
USV;
t) stabilesc standarde minimale de performanŃă ştiinŃifică pe care membrii comisiei de
doctorat trebuie să le satisfacă pentru a putea face parte din comisia respectivă;
u) întocmeşte rapoarte pe probleme specifice.
5. FUNCłIONAREA CSUD
Art.19 CSUD se întruneşte la solicitarea Directorului acestuia, când se consideră că este necesar
pentru îndeplinirea unor atribuŃii curente.
Art.20 Convocarea se face în scris sau prin e-mail.
Art.21 ŞedinŃele CSUD pot avea loc în prezenŃa a cel puŃin 2/3 din membrii săi.
Art.22 Întâlnirile CSUD au loc la sediul USV, dar pot avea loc şi în mediul virtual, cu condiŃia să
fie asigurat suportul tehnic de comunicare între participanŃi.
Art.23 Materialele redactate, discutate sau avizate în CSUD, când este cazul, se înaintează
Consiliului de AdministraŃie şi, dacă este cazul, Senatului UniversităŃii.
Art.24 Hotărârile, recomandările sau punctele de vedere ale CSUD se adoptă cu majoritatea simplă
de voturi a membrilor prezenŃi la şedinŃă, prin vot deschis.
6. METODOLOGIE DE DESEMNARE A MEMBRILOR CSUD
Art.25 Rectorul USV va respecta următoarea metodologie pentru desemnarea membrilor CSUD:
a) consultă directorul CSUD, directorii Şcolilor doctorale şi membrii Consiliului de
AdministraŃie în vederea colectării de eventuale propuneri;
b) analizează propunerile primite, completează lista cu propriile propuneri;
c) verifică respectarea cerinŃelor legislative de către cei propuşi pentru cadrele didactice;
d) numeşte membrii CSUD.
7. PROGRAMELE DE STUDII POSTDOCTORALE
Art.26 Programele postdoctorale de cercetare avansată din cadrul IOSUD-USV:
a) sunt programe destinate persoanelor care au obŃinut o diplomă de doctor în ştiinŃe cu cel
mult 4 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral şi care doresc să se
perfecŃioneze în cadrul USV;
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b) asigură cadrul instituŃional pentru dezvoltarea cercetărilor după finalizarea studiilor
universitare de doctorat;
c) au o durată de minimum un an;
d) se pot finanŃa de către instituŃii publice sau de către operatori economici;
e) se desfăşoară în cadrul unei Şcolii doctorale USV pe baza planului de cercetare propus
de cercetătorul postdoctoral, coordonat de un conducător şi aprobat de Şcoala doctorală.
Admiterea la programe postdoctorale se face pe baza metodologiei elaborate de USV, în
conformitate cu legislaŃia în vigoare.
Cercetătorii postdoctorali sunt încadraŃi de către USV cu contract de muncă pe perioadă
determinată. Cercetătorii postdoctorali sunt încadraŃi, de regulă, pe funcŃia de cercetător
ştiinŃific sau cercetător ştiinŃific gradul III, dar pot fi încadraŃi şi pe funcŃii de cercetare
superioare acestora, în funcŃie de îndeplinirea condiŃiilor necesare.
La finalizarea programului postdoctoral, IOSUD-USV sau instituŃia gazdă acordă un atestat
de studii postdoctorale.
Unul dintre membrii fiecărei Şcoli doctorale va fi desemnat pentru a monitoriza cercetarea
postdoctorală din cadrul Şcolilor doctorale a USV.

8. DISPOZIłII FINALE
Art.31 Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenŃa Senatului universitar.
Art.32 Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul USV.
Art.33 Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către Rectorul
USV.
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