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1. Preambul
Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti este o instituţie particulară de învăţământ
superior, persoană juridică română de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului
naţional de învăţământ din România, asa cum este prevazut in Carta UTM.
Universitatea Titu Maiorescu, cu autorizatie de functionare din anul 1990, a fost acreditată
iniţial prin O.G. Nr. 1321/18.10.2001, apoi prin Legea nr. 239 din 30 aprilie 2002 privind
înfiinţarea Universităţii Titu Maiorescu şi apoi prin Decretul nr. 346 pentru promulgarea legii
privind înfiinţarea Universităţii Titu Maiorescu, publicate în Monitorul Oficial nr. 291 din 30
aprilie 2002.
În componența Univeristatii Titu Maiorescu funcționeaza 9 facultăți, care detin în ansamblu
un numar de 19 programe de licență, 25 de masterate și trei școli doctorale (Drept, Medicină
și Medicină Dentară) ce se înscriu în rândul programelor de studii universitare de doctorat
ştiinţific, care are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică originală, relevantă
internaţional, pe baza unor metode ştiinţifice.
Programele de studii universitare de doctorat se desfăşoară la forma de învăţământ cu
frecvenţă.
În contextul general al preocupării Universității Titu Maiorescu pentru creșterea continuă a
calității proceselor didactice, de cercetare și manageriale și, în concordanță cu reglementările
legale, un loc important îl are autoevaluarea programelor de studii, în mod concret a
activității IOSUD. Aceasta constituie o bună oportunitate atât pentru derularea procesului
educațional la cele mai înalte standarde profesionale, cât și pentru cunoașterea eforturilor
tuturor celor implicați în cadrul activităților IOSUD.
2. Scop
Autoevaluarea IOSUD UTM are în vedere identificarea și cuantificarea gradului de
îndeplinire a următoarelor obiective:
- respectarea la nivel instituțional a cerințelor legale și bunelor practici în
domeniul organizării și desfășurării studiilor universitare de doctorat
- evaluarea aspectelor legate de resursa umană, activitatea de cercetare, dotarea
materială etc. la nivelul IOSUD și al școlilor doctorale
- evaluarea calitativă și cantitativă a rezultatelor de cercetare obținute la nivelul
școlilor doctorale, a gradului de vizibilitate, recunoaștere, prestigiu profesional
etc. al conducătorilor de doctorat și studenților-doctoranzi
- respectarea procedurilor de management al calității, etică profesională și
transparență instituțională la nivelul IOSUD etc.
3. Criterii și indicatori de autoevaluare a activității IOSUD Universitatea Titu
Maiorescu
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Autoevaluarea activității IOSUD Universitatea Titu Maiorescu este un proces realizat pe baza
criteriilor și indicatorilor de performanță utilizați în evaluarea unei școli doctorale, astfel cum
sunt strucurați în Anexa la Ordinul nr. 3850/02.05.2012, cu desosebire a celor referitori la:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Cadrul juridic de organizare şi funcţionare
Existența și calitatea personalului didactic
Conţinutul procesului de învăţământ
Studenții-doctoranzi
Conținutul și rezultatele cercetării științifice
Baza materială
Etica științifică, profesională și universitară
Managementul calității și structurile instituționale
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Anexă
CRITERII DE EVALUARE ȘI INDICATORI
I. CADRUL JURIDIC DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
1. IOSUD are statut juridic propriu, stabilit prin actul de înfiinţare (Anexa 1 Cadrul juridic, http://www.utm.ro/despre-noi/scurt-istoric/,
http://www.utm.ro/infiintareacreditare/ )
2. IOSUD, domeniile de doctorat și școlile doctorale sunt înființate și funcționează legal (Anexa 1 Temei legal)
3. La nivelul IOSUD există un regulament instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat, precum și
regulamente proprii ale școlilor doctorale.
Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii Titu
Maiorescu din Bucureşti ( Anexa 2, http://www.utm.ro/regulament-iosud/) este publicat pe siteul IOSUD. De asemenea, și regulamentele a
școlilor doctorale Drept (Anexa 3), Medicină (Anexa 4) și Medicină Dentară (Anexa 5) ce funcționează în cadrul IOSUD Universitatea Titu
Maiorescu pot fi consultate pe siteul propriu
4. La nivelul IOSUD există un Regulament privind abilitarea noilor conducători de doctorat
Regulamentul privind obţinerea atestatului de abilitare în cadrul IOSUD Universitatea Titu Maiorescu a fost aprobat prin Decizia CSUD
din 8 iunie 2015 (înregistrat cu nr. 20391/15.07.2015) și este publicat pe site-ul propriu ( Anexa 6, http://www.utm.ro/iosud/regulamentulprivind-obtinerea-atestatului-de-abilitare/)

II. EXISTENȚA ȘI CALITATEA PERSONALULUI DIDACTIC
1. Conducătorii de doctorat sunt certificați legal a avea această calitate, prin ordin de ministru
(Anexa 7 Tabel nominal ordine ministru)
2. Activitatea conducătorilor de doctorat este normată în Statul de funcții al școlii doctorale, sau, în mod excepțional și justificat, în statele
de funcții ale departamentelor universității.
Până în prezent, activitatea conducătorilor de doctorat a fost normată prin statele de funcţii ale facultăţilor. Activităţile desfăşurate în
cadrul şcolilor doctorale au fost remunerate din veniturile proprii în concordanţă cu numărul de studenţi-coordonaţi. În condiţiile primirii unor
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clarificări suplimentare din partea MEN şi pentru întărirea instituţională a şcolilor doctorale din cadrul IOSUD UTM, ne propunem ca începând
cu anul universitar viitor să elaborăm state de funcţii, conform modelului anexat.
(Anexa 8 Stat funcții școli doctorale)
3. Membrii comisiilor de îndrumare au titlul didactic minim lector doctor, fiind acordată prioritate conferențiarilor și profesorilor
universitari specialiști în domeniu
(Anexa 9 Formular Decizie stabilire comisie îndrumare; pdf comisii îndrumare)
4. Cadrele didactice care predau la programul de pregătire universitară avansată au titlul didactic minim conferențiar, fiind acordată
prioritate conducătorilor de doctorat membri ai școlii doctorale respective
Anexa 10 Programe de studii universitare avansate (pentru ultimul an universitar)
5. Cadrele didactice implicate în activități de predare/comisii de îndrumare/conducere de doctorat nu pot acoperi, într-un an universitar,
mai mult de trei norme didactice, indiferent de instituţia de învăţământ în care îşi desfasoară activitatea.
Anexa 11 Model Declaraţie pe proprie răspundere
6. Personalul didactic titularizat în învăţământul superior conform legii, implicat în activități de predare/comisii de îndrumare/conducere
de doctorat și care este pensionat la limita de vârstă sau din alte motive, acoperă o singură normă didactică în instituţia respectivă de
învăţământ.
Anexa 11 Model Declarație pe proprie răspundere
7. Pe site-ul IOSUD există informații cu privire la conducătorii de doctorat pe fiecare domeniu, inclusiv CV-ul propriu
http://www.utm.ro/iosud/scoala-doctorala-domeniul-drept/conducatori-de-doctorat-2/#,
http://www.utm.ro/iosud/scoala-doctorala-domeniul-medicina-dentara/conducatori-de-doctorat/
8. La nivelul IOSUD există mecanisme de stimulare și sprijin, pentru conducătorii de doctorat
Sistemul de remunerare a conducătorilor de doctorat este stimulativ și în concordanță cu numărul de studenți doctoranzi coordonați.
9. La nivelul IOSUD există mecanisme de stimulare și sprijin, pentru cadrele didactice titulare care îndeplinesc condițiile de abilitare
pentru a dobândi dreptul de a conduce doctorate
IOSUD Universitatea Titu Maiorescu sprijină cadrele titulare în vederea dreptului de a conduce doctorate în special în vederea întăririi
școlilor doctorale nou create sau care urmează a fi instituite, precum și în perspectiva pensionării unor profesori coordonatori.
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10. Personalul didactic se bucură de prestigiu și recunoaștere profesională la nivel național și internațional (au calitate de membri în
comitete editoriale/științifice/recenzor la reviste recunoscute și manifestări științifice internaționale, în special indexate Thomson Reuters,
vizibilitate internațională, citări, indice Hirsch etc.) Anexa 12 CV-conducători doctorat, liste lucrări
III. CONŢINUTUL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
1. IOSUD pune la dispoziția studenților-doctoranzi un program de pregătire universitară avansată, care cuprinde discipline de natură să
asigure înzestrarea acestora cu competențele necesare și specifice, compatibile cu CNC, EQF, programele de studii similare din statele
Uniunii Europene şi din alte state ale lumii
IOSUD Universitatea Titu Maiorescu organizează programe de pregătire avansată la cele 3 şcoli doctorale a căror durată şi structură este
în concordanţă cu legislaţia privind studiile doctorale (Anexa 10 Programele de pregătire avansată asigurate în anul de studiu curent)
2. Disciplinele de studiu din cadrul programului de pregătire universitară avansată (PUA) fac parte fie din oferta proprie a școlii doctorale,
fie din oferta programelor de master ale facultății/IOSUD.
Disciplinele de studiu din cadrul programului de pregătire avansată fac parte din oferta proprie a şcolilor doctorale şi sunt acoperite, de
regulă, de conducătorii de doctorat din cadrul IOSUD UTM
3. Disciplinele de studii cuprinse în PUA au programe analitice sau fișe de disciplină în care sunt precizate obiectivele disciplinei, conţinutul
tematic de bază, repartizarea numărului de ore de curs, seminar şi activităţi aplicative etc., pe teme, sistemul de evaluare a studenţilor,
bibliografia minimală. Există un orar al activităților PUA, care este făcut public și respectat.
Disciplinele de studiu au programe analitice sau fişe de disciplină. Activităţile prevăzute în cadrul programului de pregătire avansată sunt
făcute publice pe siteul propriu, precum şi prin serviciile de poştă electronică (Anexa 13 Fişe discipline)
4. Titularii de disciplină la programul de pregătire universitară avansată au elaborat suporturi de curs, cel puțin în formă electronică.
Titularii de curs au elaborat în ultimii ani lucrări de specialitate ce acoperă aria de interes a materiilor abordate (Anexa 12 Listă lucrări
coordonatori doctorat)
5. Fiecare student-doctorand are un Plan de pregătire propriu, întocmit și agreat de către studentul-doctorand împreună cu conducătorul
de doctorat, în care sunt înscrise disciplinele recomandate, precum și activitățile de realizat în cadrul programului de pregătire universitară
avansată (PUA) și a programului de cercetare (PCS).
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Programul de pregătire a doctoranzilor este convenit la începutul studiilor doctorale şi actualizat pe parcursul acestora. El este definitivat
astfel cum se prevede în Anexa II a Regulamentului IOSUD (http://www.utm.ro/regulament-iosud/) și în concordanță cu specificul studiilor
urmate (Anexa 13, Program pregătire Școala doctorală Medicină)
6. Programul individual de pregătire este structurat pe programe (PUA respectiv PCS). Durata și structura acestora, precum și numărul de
credite de studiu transferabile în sistemul european (ECTS) corespund cerințelor legale.
Structura programului de pregătire avansată cuprinde atât participarea doctoranzilor la activităţi tutoriale, cât şi implicarea în activităţi de
cercetare ştiinţifică preliminare susţinerii tezei de doctorat, inclusiv derularea de stagii de specialitate în ţară şi străinătate
(http://www.utm.ro/regulament-iosud/)
IV. STUDENŢII-DOCTORANZI
1. Recrutarea studenţilor-doctoranzi se face prin proceduri de admitere proprii, care sunt făcute publice prin afișare la avizierul
secretariatului IOSUD și pe site-ul universității
A fost adoptată Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat organizate în cadrul IOSUD Titu Maiorescu, ce poate fi
consultată la Secretariatul IOSUD, cât şi pe pagina proprie de INTERNET (Anexa 14, http://www.utm.ro/iosud/metodologia-de-admitere-lastudiile-universitare-de-doctorat-organizate-in-cadrul-iosud-titu-maiorescu/)
2. Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza diplomei de licență de lungă durată, respectiv de master (în cazul absolvenților
Bologna), sau a altor acte de studii echivalente.
Această condiţionalitate legală este asigurată, astfel cum rezultă din Metodologia de admitere la doctorat (Anexa 14,
http://www.utm.ro/iosud/metodologia-de-admitere-la-studiile-universitare-de-doctorat-organizate-in-cadrul-iosud-titu-maiorescu/)
4. Rezultatele obţinute de studentul-doctorand pe parcursul şcolarizării sunt înscrise în programul individual de pregătire și în Registrul
matricol.
Programul individual de pregătire al studenţilor doctoranzi este astfel structurat încât să fie actualizat pe parcursul studiilor doctorale
până la finalizarea acestora şi susţinerea tezei de doctorat (Anexa II a Regulamentului IOSUD, http://www.utm.ro/regulament-iosud/)
5. IOSUD/Școlile doctorale au mecanisme de transfer al studenților-doctoranzi de la un conducător științific la altul, în condițiile legii.
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Procedura de transfer al studenţilor doctoranzi este prevăzută de art. 53 al Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a
programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, precum şi de regulamentele proprii ale
şcolilor doctorale (http://www.utm.ro/regulament-iosud/, Anexele 3, 4 şi 5)
6. Studenții-doctoranzi au dreptul și beneficiază în mod real de consiliere și îndrumare din partea conducătorilor de doctorat, care au ore
de consultații și alte mecanisme de îndrumare/consultanță (inclusiv utilizare email, platforme e-learning, pagini personale etc.)
În concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu spiritul acesteia, se stimulează, la nivelul IOSUD UTM, dialogul şi parteneriatul
între studenţii doctoranzi şi conducătorii lor ştiinţifici, prin utilizarea tuturor canalelor de comunicare moderne. La secretariatele școlilor
doctorale sunt stabilite, totodată, orare de consultații acordate doctoranzilor de către conducătorii științifici.
7. Conferirea diplomei de doctor respectă legislaţia în vigoare.
Conferirea diplomei de doctor este în acord cu exigenţele legale, procedurile derulate în cadrul celor 3 şcoli doctorale conform
regulamentelor proprii fiind conforme acestora (Cap. III al Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii
universitare de doctorat în cadrul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti , http://www.utm.ro/regulament-iosud/, Anexele 3, 4, 5)
8. Există mecanisme de sprijin / stimulare a studenților-doctoranzi, prin granturi/burse/premii etc.
Luând în considerare statutul de instituţie de învăţământ privată şi, ca atare, inexistenţa alocărilor bugetare, stimularea studenţilor
doctoranzi s-a realizat prin asigurarea de burse de cercetare în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană (Anexa 15, Listă proiecte cu finanţare
europeană). De asemenea, se acordă studenţilor doctoranzi cu rezulatate meritorii diplome de excelenţă la finalul studiilor doctorale.
9. Există la nivelul facultăților/școlilor doctorale posibilitatea de participare a studenților-doctoranzi la programe de schimburi internaționale
(ERASMUS + etc.).
Au fost încheiate un unumăr de acorduri cu universităţi din străinătate care prevăd posibilitatea efectuării de către studenţii doctoranzi a
unor stagii de cercetare, inclusiv prin programul Erasmus (Anexa 16 Acorduri de cooperare Erasmus şi nonErasmus)
10. La nivelul IOSUD există mecanisme informatizate de evidență a studenților-doctoranzi.
Întrucât aceasta constituie şi o exigenţă a noilor reglementări în materia studiilor universitare de doctorat, la nivelul Secretariatului
IOSUD UTM este asigurată evidenţa informatizată a doctoranzilor
V. CONȚINUTUL ȘI REZULTATELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
1. Școlile doctorale dispun, pentru fiecare domeniu în parte, de plan de cercetare ştiinţifică propriu, inclus în planul strategic al facultăţii şi,
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respectiv, în cel al instituţiei de care aparţine, atestat prin documente aflate la școala doctorală
Activităţii de cercetare ştiinţifică la nivelul Universităţii Titu Maiorescu i se acordă o atenţie deosebită, căutându-se cele mai eficiente
soluţii în vederea maximizării volumului şi calităţii prin adoptarea de planuri de cercetare ştiinţifică realiste, în concordanţă cu cele mai actuale
tendinţe în diversele domenii şi prin asigurarea resurselor umane şi financiare necesare, inclusiv prin recurgerea la finanţări atras eprin fonduri
europene şi internaţionale (Anexa 17 Cercetare ştiinţifică)
2. Temele de cercetare cuprinse în plan se înscriu în aria ştiinţifică a domeniului de doctorat și a domeniilor apropiate.
Din analiza planurilor de cercetare rezultă includerea semnificativă de teme de cercetare aferente celor 3 şcoli doctorale din cadrul
IOSUD UTM (Anexa 17 Cercetare ştiinţifică)
3. Personalul didactic implicat în activități la SUD desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul propriu, valorificate prin
publicații în reviste de specialitate, participări la conferințe din țară și străinătate, brevete, contracte de CDI etc.
Personalul didactic implicat în activităţile şcolilor doctorale din cadrul IOSUD UTM este stimulat să desfăşoare un volum cât mai
consistent de activităţi de cercetare ştiinţifică concretizată în produse ştiinţifice relevante (Anexa 12 Liste de lucrări cadre didactice- conducatori
doctorat, membrii comisiilor de îndrumare, titulari cursuri pregătire universitară avansată)
4. Studenții-doctoranzi sunt implicați în activitatea de cercetare, având publicații în reviste de specialitate, participări la conferințe din țarăși
străinătate etc.
Fiind, totodată, o obligaţie stabilită prin regulamentele proprii de organizare, activitatea de cercetare a studenţilor-doctoranzi este atent
monitorizată şi stimulată prin mecanismele dezvoltate la nivelul Universităţii Titu Maiorescu, cum sunt conferinţele ştiinţifice, publicaţiile
proprii, proiectele de cercetare (Anexa 17 Liste de lucrări de studenţi-doctoranzi şi doctori din ultimii 5 ani).
5. La nivelul școlilor doctorale / facultăților există manifestări științifice dedicate studenților-doctoranzi, în care aceștia își prezintă
rezultatele cercetărilor. Comunicările sunt publicate în buletine ştiinţifice în volume cotate ISBN, ISSN sau în reviste dedicate.
Studenţii doctoranzi sunt încurajaţi să participe la conferinţele ştiinţifice organizate de UTM fără obligaţii financiare suplimentare.
Volumele acestora sunt cotate ISBN şi ISSN. De asemenea, Revista Anale UTM –Seria Drept, în care contribuţiile doctoranzilor sunt majoritare,
este inclusă în baze de date internaţionale
6. Facultatea/școala doctorală dispune de un centru de cercetare ştiinţifică, în care sunt implicați și studenții-doctoranzi
(Anexa 17 Centre de cercetare facultăţi)
7. IOSUD dispune de editură proprie pentru publicaţii cu ISSN şi ISBN.
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Universitatea Titu Maiorescu are editură proprie şi a încheiat, totodată, un acord de colaborare de Editura Hamangiu pentru promovarea
lucrărilor cadrelor didactice şi ale doctoranzilor.
8. La nivelul IOSUD există mecanisme de stimulare / premiere a cadrelor didactice/studenților-doctoranzi care obțin rezultate în activitatea
de cercetare, în special publicații indexate Thomson Reuters
Rezultatele deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică au fost recompensate în cadrul cadrul UTM atât prin stimulente financiare cât
şi prin cele de ordin profesional
9. Rezultatele obținute din activitatea de cercetare, pe domenii:
- număr de teze de doctorat susținute în ultimii 5 ani
- număr de teze de doctorat publicate în ultimii 5 ani
- număr de lucrări publicate în reviste ISI de către personalul didactic și studenții-doctoranzi în ultimii 5 ani
- număr de lucrări publicate în volume de conferințe internaționale/Proceedings ISI de către personalul didactic și studenții-doctoranzi în
ultimii 5 ani
- număr de lucrări publicate în reviste indexate BDI de către personalul didactic și studenții-doctoranzi în ultimii 5 ani
- număr de cărți/capitole în cărți lucrări publicate în reviste ISI de către personalul didactic și studenții-doctoranzi în ultimii 5 ani
- număr de brevete/contacte/proiecte/creații artistice (după caz) realizate de către personalul didactic și studenții-doctoranzi în ultimii 5
ani
- număr de titluri de doctor confirmate prin ordin de ministru, în ultimii 5 ani
- număr de doctorate în cotutelă
- alte rezultate specifice domeniilor de doctorat obținute de către personalul didactic și studenții-doctoranzi în ultimii 5 ani.
(Anexa 17 Cercetare ştiinţifică)
VI. BAZA MATERIALĂ
1. Baza materială a IOSUD supuse evaluării corespunde standardelor care asigură desfăşurarea unui proces de învăţământ de calitate.
(Anexa 18 Baza materială)
2. IOSUD dispune de bibliotecă dotată cu sală de lectură şi fond de carte propriu, cel puțin la nivelul IOSUD.
(Anexa 19 Biblioteca)
3. Fondul de carte propriu din literatura de specialitate română şi străină există într-un număr de exemplare suficient pentru a acoperi
integral nevoile de cercetare ale studenților-doctoranzi.
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(Anexa 19 Biblioteca)
4. Există abonamente la publicații științifice, precum și acces la internet și la baze de date în format electronic.
(Anexa 19 Biblioteca, Acces Internet)
5. Există la nivelul facultăților/școlilor doctorale laboratoare proprii atestate intern în ramura de știință din care face parte domeniul de
doctorat.
Pe lângă institutele de cercetare organizate în cadrul universității funcționează o serie de laboratoare, dintre care le menționăm
Laboratorul de criminalistică, Laboratorul de Informatică, Laboratorul de Anatomie Patologica si Imunohistochimie, precum și Laboratorul de
Biologie Celulară , Genetică și Proteomică
Universitatea Titu Maiorescu dispune și de un etaj prevăzut cu laboratoare și dotare corespunzatoare la Institutul de Excelenta in
Medicina Translatională din incinta Institului Clinic Fundeni, afectat cercetărilor științifice care se desfașoară în Scoala Doctorală Medicină.
(Anexa 18 Baza materială)
6. Există la nivelul facultăților/școlilor doctorale spații proprii dedicate studenților-doctoranzi (centre de resurse), în care aceștia studiază.
Fiecare şcoală are alocat un spaţiu adecvat în care studenţii-doctoranzi pot studia şi în care se pot organiza sesiuni de susţinere a
referatelor ştiinţifice. De asemenea, există o sală specială pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat, cu toate facilităţile tehnice necesare.
7. Capacitatea și dotarea centrelor de resurse corespunde necesităților de studiu și cercetare a studenților-doctoranzi
Baza materială a universităţii este în măsură să asigurare spaţiile minime pentru sălile de curs, seminar, laboratoare.
Numărul de locuri din sălile de curs, seminar şi laboratoare este corelat cu mărimea formaţiilor de studiu. În laboratoarele de informatică,
pentru o formaţie de lucru (25 studenţi), pentru fiecare student există câte un calculator.
Spaţiile de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică sunt dotate corespunzător unor activităţi de calitate în concordanţă cu destinaţia lor.
Acestea dispun de facilităţile necesare unui proces didactic modern: videoproiector, retroproiector, laptop, ecrane de proiecţie.
Dotările şi amenajările sunt într-o continuă dezvoltare, pentru atingerea celor mai înalte standarde de calitate. Lucrările vizând
dobândirea deprinderilor practice ale studenţilor se desfăşoară în săli de laborator amenajate şi dotate conform prevederilor fişelor disciplinelor,
în concordanţă cu cerinţele de calitate.
Universitatea dispune de sedii proprii, cum ar fi sediul din Timpuri Noi si sediul din str. Pictor Gh. Petrascu nr. 67 A, ultimul fiind
destinat invatamintului preclinic al Facultatii de Medicina si al Facultatii de Medicina Dentara si ale Facultatii de Farmacie. Laboratoarele
disciplinelor preclinice sunt utilizate in comun in functie de orar.
Ultimele edificii care au fost ridicate sunt sediul Facultatii de Farmacie din Bl. Gheorghe Sincai si Corpul M, cu o repartitie a spatiilor de
invatamint multifunctionala, dintre care amintim doua amfitatre a cite 200 de locuri, alte doua amfiteatre a cite 100 de locuri, multiple sali de
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seminar si lurari practice de cite 25 sau 50 de locuri, sala de sustinere a dizertatiilor, la absolvirea masteratului sau a scolii doctorale si o aula de
700 de locuri, poate cea mai generoasa a vreunei universitati din tara.
Facultatea de Farmacie dispune de laboratoare proprii, utilitate cu tot ceea ce este necesar pentru desfăşurarea învăţământului tehnic
farmaceutic si preclinic de calitate, iar învăţământul clinic se desfăşoară în 27 despitale clinice însumînd peste 2 000 de paturi.
Localul IOR din str. Pictor Gheorghe Petrascu nr. 67 A, proprietate a Universitatii Titu Maiorescu, dispune de urmatoarele spatii de
invatamint:
- 3 Sali de curs a cite 110 locuri fiecare si suprafata de 125 mp fiecare;
- 1 sala de curs cu 70 de locuri si suprafata de 70 mp;
- 5 sali de seminar de cite 40 locuri fiecare si suprafata de 50 mp fiecare;
- 2 laboratoare de informatica dotate cu 33 calculatoare, conectate la Internet cu retele independente si sistem centralizat de servere;
- Legatura la reteaua Internet, prin conexiune X-NET prin fibra optica.
- In anul universitar 2007-2008, a fost dat in folosinta la demisolul acestei cladiri, un modern laborator de anatomie si embriologie, cu
toate dotarile necesare, sala de disectie, si alte laboratoare de fiziologie, fiziopatologie, biologie celulara si genetica.
(Anexa 18)
8. La nivelul facultăților/școlilor doctorale există birouri pentru conducătorii de doctorat, unde au loc întâlnirile de lucru cu studenții
doctoranzi,conform reglementărilor legale
Întâlnirile de lucru se desfăşoară în bune condiţii în spaţiile proprii ale şcolilor doctorale cât şi la sediul IOSUD UTM

VII. ETICA ȘTIINȚIFICĂ, PROFESIONALĂ ȘI UNIVERSITARĂ
1. Studenții-doctoranzi sunt informați, prin cursuri sau alte forme, cu privire la normele și regulile de etică a cercetării.
Regulamentele şi metodologiile adoptate în cadrul IOSUD UTM conţin informaţii clare şi coerente privind normele şi regulile de etică a
cercetării, precum şi importanţa respectării lor. De asemenea, programele de studii universitare avansate includ module de etica cercetării
ştiinţifice (Anexa 20, Fişa disciplină Metodologia cercetării ştiinţifice)
2. La nivelul IOSUD există și se aplică un cod de etică ce sancționează încălcarea eticii cercetării științifice.
În cadrul Universităţii Titu Maiorescu este constituită şi funcţionează Comisia de etică ce are atribuţii inclusiv în ceea ce privesc
aspectele referitoare la încălcarea eticii cercetării ştiinţifice. Trebuie menţionat că pe ordinea sa de zi nu s-a aflat niciodată analiza vreunei
încălcări a eticii ştiinţifice în activitatea şcolilor doctorale din cadrul IOSUD UTM (Anexa 21 Etica cercetării).
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3. La nivelul IOSUD/școlilor doctorale există mecanisme de prevenire a plagiatului și a încălcării eticii cercetării.
În acord cu ultimele evoluţii legislative, tezele doctorat sunt supuse analizei de similitudini prin utilizarea softurilor recunoscute de
CNADTCU şi a platformei https://doct.edu.ro/doct/
4. Studentul-doctorand își asumă în mod expres, autenticitatea și originalitatea tezei de doctorat, iar conducătorul de doctorat își asumă
explicit îndeplinirea diligențelor privind verificarea îndeplinirii criteriului de autenticitate și originalitate a tezei de doctorat coordonate.
Studenţii doctoranzi semnează la mentul finalizării tezei de doctorat o Declaraţie de autenticitate prin care îşi asumă caracterul original şi
personal al lucrării sale( Anexa 22 Declaraţia privind asumarea răspunderii )
VIII. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ŞI STRUCTURILE INSTITUŢIONALE
1. IOSUD dispune de Cartă universitară, Regulament de Ordine Interioară şi Regulament pentru activitatea profesională a studenţilor care sunt
accesibile pe pagina de Internet a universitatii (http://www.utm.ro/carta-universitatii-titu-maiorescu/, http://www.utm.ro/desprenoi/organizare/legislatie/regulamente/)
2. Regulamentul instituțional de organizare a studiilor doctorale, precum și Regulamentele școlilor doctorale corespund, ca și conținut și
mod de adoptare, dispozițiilor legale în vigoare
Regulamentele au fost redactate în concordanţă cu prevederile legale (http://www.utm.ro/regulament-iosud/, regulamente şcoli doctorale,
Anexele 3, 4 şi 5)
3. IOSUD are site propriu și, în cadrul acestuia, o secțiune dedicată studiilor de doctorat/școlilor doctorale
Există o secţiune specială dedicată IOSUD pe pagina de Internet a Universităţii Titu Maiorescu (http://www.utm.ro/#)
4. La nivelul IOSUD există proceduri proprii și transparente de evaluare a studenților-doctoranzi
Procedurile de evaluare a studenţilor-doctoranzi sunt prevăzute în Regulamentul IOSUD, precum şi în regulamentele de organizare şi
funcţionare a şcolilor doctorale (http://www.utm.ro/regulament-iosud/, regulamente şcoli doctorale)
5. IOSUD respectă dispoziţiile legale pentru alegerea organelor colective de conducere (CSUD, Consiliile școlilor doctorale).
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La nivelul IOSUD a fost adoptată Metodologia de desemnare a membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD),
iar regulamentele şcolilor doctorale conţin dispoziţii exprese privind constituirea consiliilor şcolilor doctorale (Anexa 23 Metodologia de
desemnare a membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), regulamente şcoli doctorale)
6. Hotărârile CSUD sunt transparente, fiind făcute publice pe site-ul universității.
Imperativul publicităţii hotărârilor CSUD este reţinut în regulamentele adoptate de către IOSUD UTM, acestea fiind făcute publice prin
publicarea pe site-ul propriu
7. Directorul CSUD este ales prin concurs public, organizat de rector, și îndeplinește standardele obligatorii pentru abilitare.
Procedura alegerii Directorului CSUD este reglementată de către Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului public de
ocupare a postului de Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD Universitatea Titu Maiorescu
adoptată de către Senatul UTM şi elaborată în concordanţă cu exigenţele legale în vigoare ( Anexa 24 Metodologia concurs Director CSUD)
8. Susținerea tezelor de doctorat (sala, data, ora) este anunțată public în timp util
Susţinerea publică a tezelor de doctorat este anunţată public în termenul legal prin publicare pe site-ul propriu
(http://www.utm.ro/iosud/scoala-doctorala-domeniul-drept/noutati/) şi prin afişare la Secretariatul IOSUD
9. Cel puțin un exemplar din tezele de doctorat susținute este transmis la Biblioteca Universității, și poate fi consultat public, de către orice
persoană, la sala de lectură.
Un exemplar din tezele de doctorat este transmis Bibliotecii UTM spre consultare publică (Anexa 25 Formular primire Bibliotecă)
10. Rezumatul tezei de doctorat este făcut public, prin afișare pe site-ul universității
Un link asigură accesul la rezumatul tezelor de doctorat aflate în procedură de susţinere publică (http://www.utm.ro/iosud/scoaladoctorala-domeniul-drept/noutati/)
11. Procedurile proprii privind susținerea abilitării sunt publice, transparente și conforme cu legislația.
O secţiune specială de pe site-ul propriu reglementează procedura abilitării asigurându-se dezideratele legale ale transparenţei
(http://www.utm.ro/iosud/scoala-doctorala-domeniul-drept/noutati/)
12. IOSUD publică pe site cel puțin informațiile minimale impuse prin dispozițiile legale în vigoare, cu privire la candidații la abilitare
Procedura de abilitare este reglementată de către Regulamentul privind obţinerea atestatului de abilitare în cadrul IOSUD Universitatea
Titu Maiorescu în care se includ informaţiile minimale cu privire la candidaţii la abilitare (Anexa 6 Metodologie abilitare)
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13. Toate informațiile privind parcurgerea programului de doctorat, începând cu admiterea și până la obținerea titlului de doctor, sunt
furnizate studenților-doctoranzi atât prin compartimentul de secretariat al IOSUD cât și prin afișare pe site
Transmiterea informaţiilor utile către studenţii doctoranzi se realizează pe toate canalele de comunicare, inclusiv pe site-ul propriu al
şcolilor doctorale
14. Între IOSUD și studenții-doctoranzi înmatriculați la IOSUD se încheie contracte de studii/acte adiționale, potrivit legii și regulamentelor
interne
Modelul de contract încheiat între studenţii doctoranzi este inclus în Anexa 1 la Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a
programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti (http://www.utm.ro/regulament-iosud/)
15. La nivelul IOSUD există mecanisme de evaluare a modului de valorificare a achizițiilor învățării/traseului profesional/gradului de
satisfacție
La terminarea studiilor doctorale doctoranzii sunt invitaţi să completeze un formular de evaluare a programului de studii absolvit (Anexa
26 Formular evaluare)
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ANEXE
1. Cadrul juridic
2. Regulament IOSUD UTM
3. Regulament Școala Doctorală Drept
4. Regulament Școala Doctorală Medicină
5. Regulament Școala Doctorală Medicină Dentară
6. Regulamentul privind obținerea atestatului de abilitare
7. Ordine ministru conducători de doctorat
8. Stat funcții personal didactic
9. Comisii îndrumare
10.Programe studii universitare avansate
11.Model Declarație pe proprie răspundere
12.Conducatori de doctorat- CV-uri, liste lucrari
13.Fișe discipline
14.Metodologie admitere studii doctorale
15.Burse, Proiecte europene
16.Acorduri Erasmus și nonErasmus
17.Cercetare științifică
18.Baza materială
19.Biblioteca
20.Metodologia cercetării științifice
21.Etica cercetatării
22.Declarație privind asumarea răspunderii
23.Metodologie desemnare CSUD
24.Metodologie concurs Director CSUD
25.Declarație depunere teză la bibliotecă
26.Formular evaluare școala doctorală


Conţinutul Anexelor poate fi consultat la Secretariatul IOSUD.
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