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DOCUMENTE DE REFERINTA – CADRU LEGISLATIV
• Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (M.O. 18/10 ian. 2011);
• Legea privind buna conduită în cercetarea
științifică nr. 206/2004 cu completările
ulterioare;
• Carta Universităţii Titu Maiorescu din 2011, cu modificarile ulterioare;
• Codul studiilor doctorale – H.G. nr. 681/2011 (M.O. 551/3 aug. 2011);
• Ordinul MECTS nr. 4478/2011 privind criteriile minimale naționale - panelurile P1, P2,
P3 ale CNADTCU;
• Ordinul MECTS nr. 5691/2011 privind regulamentul CNADTCU pentru evaluarea
tezelor de abilitare;
• Directiva Europeană nr. 36/2005 cu completările din 2011 și 2013;
• Legea nr. 53/2011 - Codul Muncii (M.O. 345/18 mai 2011)
• Metodologia de abilitare a conducatorilor de doctorat din 27.01.2015
• Regulamentul institutional de organizare si desfasurare a programelor de studii
universitare de doctorat in cadrul Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti –
I.O.S.U.D.
• Ordinul nr. 3850 din 2 mai 2012 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea
externa in vederea autorizarii provizorii, acreditarii si pentru evaluarea periodica a
scolilor doctorale pe domenii.
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CAPITOLUL 1.
SCOALA DOCTORALA DOMENIUL MEDICINA DIN CADRUL I.O.S.U.D. UTM
Art.1. Studiile universitare de doctorat in domeniul studiilor universitare de doctorat
„Medicina” sunt organizate în cadrulȘcolii Doctorale Domeniul Medicina a UTM propusa
pentru autorizare, care va funcționa in cadrul instituțional al I.O.S.U.D. a UTM. Universitatea
Titu Maiorescu este o instituție de învățământ superior acreditată de Ministerul Educației
Naționale, pe baza evaluării periodice a capacită
ții sale instituționale de a oferi un mediu
integrat de învățare și cercetare avansată, de nivel național sau internațional. La ultima
evaluare institutionala din anul 2012, Universitatea Titu Maiorescu a obtinut calificativul
„grad de incredere ridicat” din partea ARACIS.
Art. 2. În cadrul I.O.S.U.D. a UTM pot funcționa una sau mai multe școli doctorale, asa
cum sunt scolile doctorale din Domeniul Drept si din Domeniul Medicina Dentara, urmind a fi
autorizate scolile doctorale din domeniile Medicina si Informatica. Înființarea școlilor
doctorale este propusă de conducerea I.O.S.U.D., este avizată de către Senatul Universitar și
este aprobată de către C.S.U.D. (art. 12 alin. 5 HG 681/2011).
Art.3. Înființarea unei noi școli doctorale în cadrul I.O.S.U.D. a UTM, se realizează prin
parcurgerea procesului de autorizare provizorie
și acreditare conform unei metodologii
aprobate prin Ordin al Ministrului Educației și Cercetării Științifice, la propunerea Ag enției
Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, denumită în continuare ARACIS,
Consiliului Național al Cercetării Stiințifice, denumit în continuare CNCS, și Consiliului
Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în
continuare CNATDCU. Școala do ctorală în funcțiune, autorizata ladata intrării în vigoare a
prezentului regulament, urmează procesul de evaluare periodică la 5 ani prevăzut laart. 158
alin. 4 din Legea nr. 1/2011 începând cu anul universitar 2015—2016.
Art.4. În structura unei instituții de învățământ superior, o școală doctorală are un
rang egal cu cel al unui departament și poate organiza centre sau laboratoare de cercetare
care funcționează ca unități de venituri șicheltuieli în cadrul I.O.S.U.D. a UTM (art. 131, art.
133 alin. 4 și art. 134 din Legea nr. 1/2011).
Art.5. Școala Doctorală se organizează și funcționează în cadrul I.O.S.U.D. a UTM prin
conducătorii de doctorat care au dobândit acest drept, potrivit metodologiei de abilitare
și
conform Legiinr.1/2011 cu completarile ulterioare din OG 92/2012, respectiv OG nr.
3121/27.01.2015, privind organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de
abilitare.
Art. 6. Conducătorii de doctorat membri ai acestei școli doctorale, fac parte dintre
cadrele titulare ale Universitatii Titu Maiorescu si își vor desfășura activitatea în cadrul
I.O.S.U.D.a UTM. Pe lângă conducătorii de doctorat, uneișcoli doc torale i se pot afiliași alți
cercetători sau cadre didactice,implica
ți în activități de cercetare și/sau predare în cadrul
școlii doctorale, din cadrul Facultatii de Medicina a UTM sau din cadrul altor institu
ții ori
unități de cercetare-dezvoltare, din țară sau din străinătate, denumiti membrii asociati.
Art. 7.Şcoala Doctorală Domeniul Medicina a UTM este formată din urmatoarele
cadre :
• conducători de doctorat care îşi desfăşoară activitatea in cadrul I.O.S.U.D. UTM,
avizaţi de C.N.A.T.D.C.U. si atestati prin ordin de ministru;
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•

membrii asociati, cercetători sau cadre didactice, implicaţi în activităţi decercetare
şi/sau predare în cadrul şcolii doctorale, care aparţin UTM sau dincadrul altor
instituţii ori unităţi de cercetare-dezvoltare, din ţară sau din străinătate
Art. 8.Membrii asociati sunt cadre didactice, cercetători şi experţi, cel puţin cu
graduldidactic de lector universitar şi cu titlul de doctor în domeniul fundamental Medicina,
care solicită din proprie iniţiativă sau sunt solicitaţi de cătreConsiliul Şcolii Doctorale UTM să
desfăşoare activităţi în cadrul programelor destudii doctorale.
Art. 9. Cererile şi dosarele potenţialilor membri asociaţi, sunt analizate de Consiliul
Facultatii de Medicina, care îşi exprimă în scris punctul de vedere în legătură cucalitatea
activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică ale solicitantului şi leînaintează apoi
Consiliului Scolii Doctorale UTM, care va decide oportunitatea incadrarii lor ca membrii
asociati.
Art. 10. Consiliul Scolii Doctorale UTM, ţinând cont de necesităţile bunei desfăşurări
aprogramelor de pregătire doctorală, îi selectează pe cei cu performanta deosebita dintre
solicitanţi şiînaintează Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat CSUD al I.O.S.U.D.
UTM documentele, cu justificările corepunzătoare, pentru aprobare.
Art. 11. După aprobare, membrii asociaţi semnează un contract de colaborare cu
ŞcoalaDoctorală Domeniul Medicina a UTM şi se trec în evidenţele acesteia. Activitatea
desfăşurată de membrii asociaţi în cadrul Scolii Doctorale Domeniul Medicina a UTM
contează în evaluarea dosarului pentru conducere de doctorat.
Art. 12. Conform Hotărârii de Guvern nr. 681/03.08.2011 privind Codul
studiiloruniversitare de doctorat, Şcoala Doctorală Domeniul Medicina a UTM este condusă
de un Director alşcolii doctorale şi de Consiliul Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a UTM.
Directorul școlii doctorale este asimilat directorului de departament.Consiliul Școlii
Doctorale esteasimilat consiliului departamentului.
Art. 13. Din Consiliul Școlii Doctorale fac parte conducători de doctorat din cadrul
Școlii Doctorale înpropor
ție de maximum 50%, studenți -doctoranzi în propor
ție de 20%,
rotunjit în plus dacă este cazul,restul fiind completat cu membri din afara
școlii doctorale
aleși dintre personalită
ți științifice a căroractivitate științifică are o recunoaștere
internațională semnificativă.
Art. 14. Conform prevederilor Codului Studiilor Universitare de Doctorat, membrii
Consiliului Școlii Doctorale și directorul C.S.D., care sunt cadre didactice universitare
saucercetători, trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în
țară sau în străinătate și
săîndeplinească standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare
în vigoare ladata desemnării lor ca membri ai ConsiliuluiȘcolii Doctorale, aprobate prin
Ordin al Ministrului EducațieiNaționale, potrivit art. 219, alin. 1, lit. a din Legea nr. 1/2011.
Art. 15. Consiliului Şcolii Doctorale UTM urmeaza a fiformat din 5 membrii: 3
conducătoride doctorat din cadrul Şcolii Doctorale UTM, 1 student - doctorand şi un
membrudin afara şcolii doctorale aleşi dintre personalităţile ştiinţifice a căror
activitateştiinţifică are o recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau personalităţi
dinsectoarele industriale şi socio-economice relevante.
Art. 16. Membrii Consiliului Școlii Doctorale se aleg prin votul universal, direct, secret
și egal alconducătorilor de doctorat
școaladindoctorală respectivă, respectiv
membriireprezentanți ai studenților doctoranzi înmatriculați laI.O.S.U.D. a UTM.
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Art. 17. Mandatul Consiliului Școlii Doctorale Domeniul Medicina este de 5 ani (art.
14 alin. 6 din HG 681/2011).
Art. 18. Studenții-doctoranzi membri ai Consiliului
Școlii D
octorale Domeniul
Medicinacare șî i finalizează studiile doctorale în timpul mandatului consiliului șiî pierd
calitatea de membru al consiliului la data susținerii publice a tezei de doctorat.
Art. 19. Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul Consiliului Școlii Doctorale
Domeniul Medicina se organizează alegeri parțiale,iar mandatul noului membru încetează la
expirarea mandatului Consiliului Școlii Doctorale Domeniul Medicina.
Art. 20. Consiliul Școlii Doctorale Domeniul Medicina se întâlnește lunar, la cererea
Directorului Scolii Doctorale sau a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi.
Art. 21. Pentru a adopta o hotărâre sau o decizie, membrii C.S.D. votează în cadrul
ședințelor; în situația în care o hotărâre sau o decizie nu poate fi supusă votului, se poate
adopta procedura de vot la distan
ța, prin
mijloace electronice, cu precizarea subiectului
votului și a termenului limită până la care acesta poate fie exprimat. Acei membri ai C.S.D.
care se află în conflict de interese, trebuie să le declare și nu vor participa la dezbateri,
abținându-se de la vot. Deciziile se vor adopta cu majoritatea simpla a votului.
Art. 22. Scoala Doctorala din Domeniul Medicina a UTM are un Secretar Stiintific
numit de catre Directorul Scolii Doctorale care trebuie sa fie cadru didactic titular al UTM la
Facultatea de Medicina si are ca principale atributii evidenta studentilor doctoranzi si
realizarea rapida a comunicarii cu comisiile si organele colective CSUD, Scolile Doctorale din
cadrul IOSUD UTM respectiv Senatul UTM si comunicare si incarcarea documentelor si a
tezelor de doctorat finalizate cu anexele lor pe site-ul specific gestionat de UTM.
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CAPITOLUL 2.
CONDUCATORUL DE DOCTORAT SI COMISIA DE INDRUMARE
Art. 1.Conducătorii de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a UTM
pot fipersoanecare au dobândit dreptul de conducere de doctorat înaintea intrării în vigoare
a Legii nr. 1/2011, titulari ai Universitatii Titu Maiorescu la Facultatea de Medicinasau cele
care dobândesc acest drept potrivit prevederilor legislative în vigoare ladata respectivă, prin
obtinerea atestatului de abilitare pentru conducere de doctorate eliberat prin Ordin al
Ministrului Educatiei si CercetariiStiintifice, conform legii.
Art. 2. In situatia in care o scoala doctorala nu dispune de numarul de conducatori de
doctorat desemnat pentru a fi acreditata, se poate apela cu scopul incadrarii ai unor
conducatori de doctorat abilitati, titulari ai aceleiasi universitati, a unor alte universitati sau
facultati de medicina, care nu dispun de o scoala doctorala in domeniul medicina, in calitate
de conducatori de doctorat.
Art. 3.Un conducător de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a
UTM, conform legislaţieiîn vigoare, poate îndruma maxim 10 studenţi doctoranzi, aflaţi în
diverse stadii alestudiilor de doctorat, numai în domeniul pentru care a obţinut acest drept si
numai in cadrul unei singure scoli doctorale in care este incadrat, din Universitatea Titu
Maiorescu sau din alte institutii de invatamint superior, exceptie facind doctoratele conduse
in cotutela.
Art. 4.Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice care au dobândit acest
drepttrebuie sa aiba un contract de muncă cu I.O.S.U.D. alUTM sau, conform art. 166alin (3)
din Legea 1/2011, cu o altă instituţie de învăţământ superior sau de cercetarecare nu este
I.O.S.U.D. al UTM, in situatia in care aceasta universitate nu dispune de o scoala doctorala in
domeniul in care conducatorul de doctorat este abilitat de Ministerul Educatiei si
CercetariiStiintifice.
Art. 5.Studiile universitare de doctorat se pot organiza
și în cotutelă, caz în care
studentul-doctorand șidesfășoară
î
activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui
conducător de doctorat din Româniași a l unui conducător de doctorat dintr-o altă țară, sau
sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători dedoctorat din instituții diferite din România,
pe baza unui acord scris între instituțiile organizatoareimplicate. Doctoratul în cotutelă poate
fi organizat și în cazul în care conducă torii de doctorat sunt dinaceeași I.O.S.U.D. a UTM, dar
au specializări/domenii diferite de studiu.
Art. 6.În cazul doctoratului în cotutelă se defineşte un conducător de doctorat
principal, deoarece studentul-doctorand este contabilizat integral la conducătorul de
doctorat principal, inclusiv în normarea activităţii de predare şi de cercetare al
acestuia.I.O.S.U.D. UTM care înmatriculează iniţial doctorandul are rolul principal,
iarI.O.S.U.D. care participă în cotutelă la organizarea şi desfăşurarea doctoratului arerolul de
cotutelă.
Art. 7. Acordul dintre instituţii cuprinde cerinţele organizării şi desfăşurării
doctoratului înfiecare dintre cele două I.O.S.U.D, ale unor universitati sau institute, în
concordanţă cu rolul pe care fiecare parte îlasumă în cadrul cotutelei şi cu legislaţia specifică
nationala sau internationala.Acordul trebuie să prevadă recunoaşterea reciprocă a titlului
ştiinţific de doctor decătre autorităţile de resort din cele două ţări, pe baza competenţelor
acestora şi înconformitate cu prevederile legale din fiecare ţară, urmind a fi eliberate acte de
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studii de catre fiecare universitate angrenata in cotutela, fiecare diploma de studii fiind
redactata in limba tarii respective.
Art. 8.La cererea motivată a studentului-doctorand, Consiliul Şcolii Doctoraledin
Domeniul Medicina a UTMpoate decide schimbarea conducătorului de doctorat, dacă s-a
constatatneîndeplinirea obligaţiilor legale sau contractuale asumate de către acesta ori
pentrualte motive care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat
şistudentul-doctorand.
Art. 9.Consiliul Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a UTMva desemna un alt
conducător de doctorat încazul prevăzut anterior, precum şi în cazul în care se constată
indisponibilitateaconducătorului de doctorat.La desemnarea unui nou conducător de
doctorat, Consiliul Şcolii DoctoraleDomeniul Medicina a UTM va avea în vedere prioritar
necesitatea ca studentul-doctorand să poatăfinaliza programul de doctorat.
Art. 10.Toţi studenţii – doctoranzi aflaţi în evidenţele Şcolii Doctorale Domeniul
Medicina a UTM,începând cu 1 octombrie 2015 vor fi sprijiniţi de către o comisie de
îndrumare,formată din 3 membri care pot face parte din echipa de cercetare a
conducătorului dedoctorat, dintre alte persoane afiliate Şcolii Doctorale Domeniul Medicina
a UTM sau dintre cadre didacticeşi de cercetare titulare ale Universitatii Titu Maiorescu, care
nu sunt afiliate acestei scoli doctorale.Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de
conducătorul de doctorat înurma consultării cu studentul-doctorand.
Art. 11.Conducătorii de doctorat urmeaza a fi evaluati periodic prinevaluare externă
o dată la 5 ani, de către comisii de experţi aprobate prin ordin al Ministrului Educaţie si
CercetariiStiintifice.
Art. 12.Calitatea de conducător de doctorat se poate retrage tot prin ordin de
ministru, lapropunerea I.O.S.U.D. a UTM, pentru cazuri care sunt considerate ca
fiindincompatibile cu conducerea de doctorat.
Art. 13.Pentru activitatea pe care o desfă
șoară în această calitate, conducătorii de
doctorat sunt remunerațiîn conformitate cu legislația în vigoare, prin contract de munca
distinct si individual, ca urmare a raporturilor de munca pe care le detin cu universitatea din
care fac parte.Activitatea conducătorilor de doctorat, a membrilor comisiei de îndrumare și a
membrilor comisiilorde doctorat se normează potrivit regulamentului țional
institude
organizare și funcționare a studiiloruniversitare de doctorat, care va stabili și modalitățile de
remunerare a acestora, în conformitate cuprevederile legii.
Art. 14. Drepturile conducătorului de doctorat sunt următoarele:
- dreptul de a participa la competiţii pentru granturi doctorale;
- dreptul de a îndruma şi evalua activitatea studentului - doctorand în cadrul
programului de studii universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale
şi universitare, urmărind exigenţele programului de studii universitare de
doctorat şi respectând interesele profesionale ale studentului - doctorand;
- dreptul de a propune comisia de doctorat;
- dreptul la o evaluare internă şi externă imparţială, conformă cu metodologia
specifică a procesului de evaluare;
- dreptul de a cunoaşte metodologia în raport cu care este evaluat, atât în
evaluarea internă, cât şi în evaluarea externă;
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dreptul de a cunoaşte rezultatele evaluării interne şi externe a propriei activităţi;
dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este
pus fără voia sa într-un conflict de interese;
dreptul de a solicita consiliului şcolii doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare
cu un student-doctorand;
dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o poziţie vacantă aflată sub
îndrumarea sa şi de a propune înmatricularea studentului-doctorand;
dreptul de a solicita şcolii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru
fiecare poziţie de student-doctorand vacantă aflată sub îndrumarea sa;
dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire
bazat pe studii universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie sa
participe, cu respectarea prevederilor prezentului cod.

Art. 15. Obligatiileconducatorului de doctorat sunt urmatoarele:
-

-

-

-

să monitorizeze evoluţia şi rezultatele doctorandului în perioada de pregătire
avansată, să cuprindă într-un portofoliu personalizat datele relevante şi să
înainteze rapoarte anuale către Consiliul Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a
UTM;
să realizeze anual cel puţin 6 întâlniri ştiinţifice de minim 30 minute cu
doctorandul;
să sprijine doctorandul în formularea ipotezelor, a obiectivelor, metodelor de
lucru şi formularea si diseminarea rezultatelor;
să ghideze doctorandul în curriculum de lecturi şi documentare teoretică, precum
şi în prelucrarea critică a bibliografiei;
să monitorizeze activitatea de cercetare ştiinţifică;
să discute aspecte legate de redactarea tezei (structură, limbaj, prezentarea şi
discuţia rezultatelor, formularea concluziilor);
să facă toate diligenţele pentru introducerea doctorandului în mediul academic şi
de cercetare, în colectivul disciplinei/departamentului, să-l ajute să se integreze
armonios;
să ghideze doctorandul în problemele etice legate de cercetare;
să avizeze materialele pentru publicare şi să stabilească ordinea autorilor;
să medieze eventualele conflicte apărute în timpul derulării planului de studii şi
cercetare;
să sesizeze cu promptitudine, după caz, Consiliul Şcolii Doctorale Domeniul
Medicina a UTM, Comisia de Etică a UTM, conducerea UTM în legătură cu
încălcările majore ale contractului semnat de către doctorand, apariţia unor
conflicte de interese sau evenimente care pun în pericol realizarea în bune
condiţii şi la termen a studiilor doctorale;
să anunţe părţile contractante în legătură cu eventualele probleme personale
care îl împiedică să continuie exercitarea obligaţiilor de conducător de doctorat.

Pag. | 9

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
UNIVERSITATEA
TITU MAIORESCU
DIN BUCURESTI

Regulamentul de Organizare si Functionare a
Scolii Doctorale in Domeniul Medicina in
Cadrul IOSUD a UTM

CAPITOLUL 3.
STUDENTII – DOCTORANZI
Art. 1.Studenții-doctoranzi sunt înmatriculați în Școala Doctorală Domeniul Medicina
din cadrul I.O.S.U.D. a UTM.
Art. 2.Competiția la admitere numai pe locurile cu taxa se va desfășura pe locuri
alocate specific pentru Domeniul Medicină în func
ție de proporția conducătorilor de
doctoratabilitați pe aceste domeniu sau prin decizie aSenatului UTM privind numărul de
locuri alocate pe domenii.
Art. 3.Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii universitare
dedoctorat numai absolvenţii cu diplomă de licenta in medicina sau master stiinte
biomedicale, sau master in domeniul biologie-ecologie sau echivalentă acesteia, din ţară
şistrăinătate.
Art. 4.Diplomele absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durată,eliberate
până în anul 1993 inclusiv, sunt echivalente cu diplomele de licenţă.
Art. 5.Studenţii – doctoranzi sunt încadraţi ca asistenţi în cercetare sau
asistenţiuniversitari, pe perioadă determinată.
Art. 6.După susţinerea tezei de doctorat, I.O.S.U.D. aUTM eliberează oadeverinţă
care atestă perioada în care studentul doctorand a urmat studiileuniversitare de doctorat,
indiferent dacă acestea au fost promovate sau nu.
Art. 7.Doctoranzii care urmează studiile la forma de învăţământ cu frecventa redusa,
conform modificarilor aduse Legii Educatiei şisunt salariaţi în alte unităţi bugetare, au
dreptul la concedii de studii fără plată, potrivitlegislaţiei în vigoare.
Art. 8.Titlul de doctor se atribuie prin ordin al Ministerul Educatiei si
CercetariiStiintifice, după validarea tezei dedoctorat de către C.N.A.T.D.C.U.
Art. 9. Drepturile doctorandului sunt:
- să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de
doctorat,
- precum şi a comisiei de îndrumare;
- să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de
cercetare/dezvoltare
- din cadrul I.O.S.U.D. atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile
universitare de doctorat;
- să fie reprezentat în forurile decizionale ale şcolii doctorale, potrivit prevederilor
prezentului regulament;
- să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi
echipamentele şcolii doctorale şi ale I.O.S.U.D. UTM pentru elaborarea
proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat;
- să se înscrie la cursurile şi seminariile organizate de alte şcoli doctorale;
- să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul I.O.S.U.D. UTM sau din
cadrul unor unităţi de cercetare - dezvoltare care au încheiat acorduri sau
parteneriate instituţionale cu I.O.S.U.D. UTM;
- să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale;
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- să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau
congrese ştiinţifice, ateliere de lucru, şcoli de vară ori iarnă şi seminare naţionale
şi internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a ales teza de doctorat;
- să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de Şcoala Doctorală
UTM sau/şi de I.O.S.U.D. UTM;
- să fie informat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din
cadrul Şcolii Doctorale UTM.
- să beneficieze de toate drepturile şi obligaţiile membrilor comunităţii academice,
aşa cum decurg din legislaţia internă a UTM.
- să solicite conducerii Consiliului Şcolii Doctorale UTM schimbarea conducătorului
de doctorat;
- să primească informaţii transparente privind calificativele obţinute (în cazul
examenelor imediat după acordarea calificativelor/notelor; în cazul evaluărilor
semestriale/anuale în maxim cinci zile de la depunerea raportului.
- are dreptul să conteste rezultatele.
- are dreptul să se adreseze Consiliului Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a UTM
când consideră că drepturile sale au fost încălcate.
Art. 10. Doctorandul are următoarele obligaţii:
- să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi
îndeplinească obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi de prezentare a rezultatelor
cercetării;
- să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de
îndrumare ori de câte ori i se solicită;
- să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat;
- să respecte disciplina instituţională.
- să respecte şi să se încadreze în prevederile planului de pregătire;
- să prezinte, la 6 luni, conducătorului de doctorat rapoarte scrise privind
realizările de etapă, schiţa activităţilor pentru următorul semestru, problemele şi
dificultăţile cu care s-a confruntat, precum şi propuneri de corecţie;
- să respecte principiile etice legate de pregătire şi cercetarea ştiinţifică;
- să prezinte conducătorului de doctorat şi Consiliului Şcolii Doctorale Domeniul
Medicina a UTM, în termen util, orice eveniment, personal sau de mediu
academic şi ştiinţific, care poate influenţa negativ calitatea pregătirii şi
încadrarea în termenele asumate;
- să ţină legătura cu conducătorul de doctorat şi să respecte planul întâlnirilor
academice;
- să respecte disciplina academică, măsurile de securitate şi sănătate a muncii în
unitate, confidenţialitatea şi secretul de serviciu.
Art. 11.Școala Doctorală in schimb are obligația să ofere informații corecte și
complete privind programele de studiiuniversitare de doctorat candida
ților la aceste
programe, comunității universitare și altor persoane fizicesau juridice interesate.
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Art. 12.Școala Doctoralăși I.O.S.U.D. a UTMvor lua măsuri pentru prevenireași
sancționareaabaterilor de la normele eticii științifice, profesionale și universitare, conform
codului de etică șideontologie profesională al UTM.
Art. 13.Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu studentul-doctorand, în
conformitate cu art. 65 alin.7 din HG 681/2011, în cazul unor eventuale fraude academice, al
unor încălcări ale eticii universitaresau al unor abateri de la buna conduită în cercetarea
științifică, inclusiv al plagiatului.
Art. 14.Desfășurarea de activități didactice de către studentul-doctorand nu trebuie
să afecteze în modnegativ timpul disponibil pentru derularea programului său doctoral
având în vedere faptul că doctoratulreprezintă în primul rând o experiență profesională de
cercetare stiintifica, iar acordarea titlului de Doctor este o distinctiestiintifica.
Art. 15.Conflictele dintre studentul-doctorand și conducătorul de doctorat se
mediază de către ConsiliulȘcolii Doctorale, iar în cazul nesoluționării conflictului la acest
nivel, acesta este mediat de către C.S.U.D.; in cele din urma toate conflictele dintre
studentul-doctorand și școala doctorală se mediază de către C.S.U.D. al I.O.S.U.D. (art. 24 din
HG 681/2011).
Art. 16.Școala Doctorală din cadrul I.O.S.U.D. a UTM, poate acorda sprijin financiar
studenților-doctoranzipentru efectuarea de stagii de cercetare înțară sau în străinătate, cu
acordul conducătoruluide doctorat, al Consiliului de Administratie si al Senatului.
Art. 17.Mobilitatea studenților-doctoranzi poate fi facilitată de către școlile doctorale
prinurmatoareleactivitati si demersuri:
- încheierea de acorduri sau parteneriate institu
ționale, aprobate de către C.S .
U.D.;
- cercetări doctorale în cotutelă;
- schimburi de studenți-doctoranzi și cadre didactice și de cercetare realizate cu
universitățirecunoscute pe plan internațional;
- participarea la consorții internaționale, având drept scop includerea temelor
de cercetare doctorală încadrul unor proiecte științifice internaționale.
- participarea la mobilitatile de studii internationaleprevazute in contractele de
agreement stabilite cu alte universitati din cadrul programului Erasmus.
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CAPITOLUL 4.
ORGANIZAREA SI DESFASURAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT
ADMITEREA LA DOCTORAT
Art. 1.Studiile universitare de doctorat se organizează, conform legislaţiei învigoare la
forma de învăţământ cu frecvenţă numai în regim de taxă, UTM fiind o institutie privata de
invatamant superior, fara oricesubventionare din bugetul de stat.
Art. 2.Admiterea candidaţilor la doctorat, se face prin concurs organizat anual
deI.O.S.U.D. UTM, de regulă, înainte de începutul anului universitar, dar nu maitârziu de 31
octombrie. Conţinutul fisei de înscriere face parte din acest regulament.
Art. 3.Începând cu anul universitar 2011-2012, doctoratul se desfăşoara numai la
forma cu frecvenţă, conform Legii Educatiei nr 1 din 2011.
Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat la Facultatea de Medicină se va
desfăşura pentru anul 2015 – 2016 după un calendar care face parte integrala din acest
contract.

STRUCTURA LISTEI DE LUCRĂRI A CANDIDATULUI:
1. Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în reviste cotate ISI,
indexate Web of Science.
2. Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în reviste indexate în
baze de date internaţionale (BDI).
3. Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în reviste naţionale
recunoscute, categoria B+.
4. Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în reviste naţionale
recunoscute, categoria B.
5. Lucrări prezentate ca prim autor (respectiv coautor) la manifestări ştiinţifice
internaţionale. Se va preciza modul de prezentare: orală sau poster.
6. Lucrări prezentate ca prim autor (respectiv coautor) la manifestări ştiinţifice
naţionale. Se va preciza modul de prezentare: orală sau poster.
7. Lucrări ştiinţifice premiate, la manifestări ştiinţifice internaţionale.
8. Lucrări ştiinţifice premiate, la manifestări ştiinţifice naţionale.
9. Cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCSIS.
10. Capitole în cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCSIS
11. Granturi de cercetare obţinute prin competiţie – membru în echipa de cercetare.
Art. 4.Procedura de admitere la studii universitare de doctorat este procesul
deselecţie a candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe
careconducătorii de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a UTM decid să
o propună spreocupare la un moment dat.
Art. 5.Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de conducătorul
dedoctorat şi comunicate Consiliului Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a UTM, care poate
accepta saurevizui, de comun acord cu conducătorul de doctorat, propunerea înaintată.
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Art. 6.Admiterea poate conţine o serie de probe specifice domeniului de
studiurespectiv şi, obligatoriu, un examen de competenţă lingvistică pentru o limbă
decirculaţie internaţională. Examenul de competenţă lingvistică se organizează de către
disciplinele deprofil din cadrul UTM, care eliberează un certificat de competenţă lingvistică.
Dacăun candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de
competenţălingvistică cu recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică
nu mai este necesar.
Art. 7.Pot participa la concursul de admitere la doctorat in domeniul Medicina
absolvenţii învăţământuluiuniversitar de lungă durată din domeniul Medicina, cu diplomă de
licenţă, precum şi posesoriititlului de master în cazul absolvenţilor specializărilor medicale
unde este prevăzutălegal această formă de învăţământ.
Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenții ciclului
universitar de licență îndomenii reglementate sectorial, cu minimum 300 de credite, cu
diploma de licență, precum și posesoriidiplomei de master sau echivalentă acesteia, din țară
și din străinătate, conform art. 153, alin. 2 din Legeanr. 1/2011, pentru celelalte domenii.
Absolvenții învățămâtului universitar de lungă durată cu diplomeeliberate până în anul
absolvirii primei promo
ții de licență organizată în conformitate cu prevederile legii
nr.288/2004 pot participa numai cu diploma de licență. Conform reglementărilor privitoare
la ECTS crediteletransferabile, cele 300 de credite se formează la absolven
ții de studii
universitare de licență de scurtădurată din 180 cedite ECTS (3 ani) și un master de cel putin 2
ani cu 120 ECTS asociate (ex. Douămastere a 1 an = 60 ECTS creditele neputând fi însumate).
Diplomele absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durată, eliberatepână în
anul 1993 inclusiv, sunt echivalente cu diplomele de licenţă.
Art. 8.Medicii rezidenți au dreptul de a se înscrie în perioada rezidențiatului într -un
program de doctorat și de aavea astfel simultan statutul de asistent de cercetare sau asistent
universitar pe perioadă determinată,fiind retribuiți pentru ambele activități, conform legii.
Art. 9.Validarea rezultatelor admiterii şi înmatricularea candidaţilor admişi la concurs
sefac în urma avizului favorabil al Consiliului Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a UTM, prin
deciziaRectorului UTM.
Art. 10.Studenţii-doctoranzi sunt încadraţi de către UTM ca asistenţi de cercetare
sauasistenţi universitari, pe perioadă determinată.
Art. 11.Statele de funcţii se întocmesc la nivelul Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a
UTM şi cuprindcadrele didactice, cercetătorii şi doctoranzii care activează în cadrul Şcolii
DoctoraleDomeniul Medicina a UTM. Şcoala Doctorală Domeniul Medicina a UTM poate
angaja personal didactic auxiliar, personalde cercetare şi personal nedidactic.Statele de
funcții ale școlii doctorale pot conține și posturi vacante astfel încât studenții doctoranzi
carepredau mai multe ore decât cele înscrise în contractul de studii de doctorat să fie plăti
ți,
în regim de plata cu ora.
Art. 12.Școala Doctorală, cu sprijinul logistic al I.O.S.U.D. a UTM, va asigura publicarea
peinternet a tuturor informa
țiilor necesar e privind programele de studii universitare de
doctorat, vizându-secu precădere următoarele categorii:
- regulamentul școlii doctorale;
- informații privind posturile vacante pentru studenți - doctoranzi;
Pag. | 14

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
UNIVERSITATEA
TITU MAIORESCU
DIN BUCURESTI

-

Regulamentul de Organizare si Functionare a
Scolii Doctorale in Domeniul Medicina in
Cadrul IOSUD a UTM

informații privind posturile vacante pentru conducători de doctorat;
informații privind modul de organizare și desfășurare a programelor doctorale;
informații privind conținutul programelor de studii universitare de doctorat;
informații privind modul de finanțare a studiilor, precum și a costurilor suportate de
studentul-doctorand;
modelul contractului-cadru de studii doctorale;
informații privind conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi pe care îi
coordonează, care includ
cel puțin lista publicațiilor și brevetelor acestora;
informații privind rezultatele și performanțele profesionale ale conducătorilor de
doctorat;
informații privind tezele de doctorat, respectiv standarde de elaborare, proceduri și
criterii de evaluare
a acestora;
rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie sus
ținute public, precum și data,
ora și locația
aferente susținerilor publice, cu cel puțin 14 zile înaintea susținerii acestora;
adresele la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate, publicate pe un site
administrat deMinisterul Educației și Cercetării Științifice.

Art. 13.După finalizarea procedurii de admitere
și semnarea contractului de studii
universitare de doctorat,persoana admisă are calitatea de student-doctorand pe perioada
desfășurării programului de doctorat.
Art. 14.Modelul de contract de studii pecare studentul doctorand il semneaza
impreuna cu conducerea universitatii este prezentat în anexa şi face parte integrantă din
prezentulregulament.
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CAPITOLUL 5.
CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 1.Admiterea unui doctorand, în cadrul Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a
UTM seformalizează printr-unContract de studii universitare de doctorat încheiat
întredoctorand, conducătorul de doctorat (pentru doctoratul în co-tutelă, ambiiconducători)
şi I.O.S.U.D. UTM (în cazul consorţiului, toţi partenerii) în care suntprevăzute drepturile şi
obligaţiile fiecărei părţi implicate în ciclul de studii universitarede doctorat. În situaţia în care
programul de cercetare este finanţat prin sponsorizare,se încheie un contract adiţional între
doctorand, UTM, în calitate de I.O.S.U.D., şisponsor.
Art. 2.Modelul acestui contractul este elaborat de către Şcoala Doctorală Domeniul
Medicina a UTM, fiindavizat de către Consiliul Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a UTM şi
C.S.U.D. UTM. Modelulcontractului se publică pe pagina oficială a I.O.S.U.D. UTM.
Art. 3. Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde informaţii privind:
- părţile implicate în contract;
- tema de cercetare aleasă ;
- cuantumul lunar al bursei sau al taxei de studiu;
- obligaţiile doctorandului referitoare la frecvenţă;
- termenul de finalizare al tezei şi condiţiile de prelungire ;
- conţinutul şi modul de derulare al programul de pregătite universitară avansată
şi al programul de cercetare ştiinţifică;
- drepturile şi obligaţiile părţilor contractante ;
- modul de rezolvare a conflictelor dintre studentul - doctorand şi conducătorul de
- doctorat ;
- limba în care se redactează şi se susţine teza de doctorat;
- drepturile de folosire a rezultatelor cercetării;
- condiţiile de încetare a contractului ;
- cuantumul activităţilor didactice pe care studentul-doctorand se angajează să le
desfăşoare şi perioada în care se desfăşoară acestea;
Art. 4.Părţile semnatare au obligaţia să monitorizeze activ derularea contractului,
săidentifice orice situaţie care ar putea pune în pericol realizarea sa în termeneleprevăzute
sau în condiţii calitative ne-conforme şi să colaboreze în remediereapromptă a acestora.
Art. 5.Contractul se poate încheia înaintea termenului prevăzut în următoarele
condiţii:
- voluntar - prin decizia comună a părţilor, situaţie în care se întocmeşte un
actadiţional cu motivaţia deciziei şi modul de rezolvare a clauzelor, inclusiv
celemateriale;
- oficial, in caz de neîncadrare repetată, gravă a doctorandului în programul de
pregătire stabilit sau neachitarea taxelor de studii, nerespectarea
obligaţiilorfinanaciare de către doctorand, întârzieri irecuperabile în timp util în
programul de cercetare, activitatea de publicistică academică sau în întocmirea
tezei de doctorat, precum si abateri grave ale doctorandului de la etica
academică şi a cercetării ştiinţifice.
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În aceste situaţii, solicitarea de încheiere se face de conducătorul de doctoratsau
Consiliul Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a UTM.
Art. 6.Achitarea la timp a taxelor de studii, cu date limita prevazute in contract, este
necesara si primordiala deoarece Universitatea Titu Maiorescu este o universitate
particulara acreditata care se autofinanteaza numai din taxele de studii ale studentilorfara ca
sa primeasca vreo alta subventie de la bugetul de stat.
Art. 7.Achitarea la timp a taxelor de studii conform prevederilor stabilite in contractul
de studii devine obligatorie pentru ca studentul doctorand sa se poata prezenta in sesiunile
prevazute in structura anului universitar, pentru a-si sustine si promova examenele la
disciplinele inscrise in planul de invatamint.
Art. 8.Neachitarea taxelor in timp util, aduce dupa sine riscul de a nu se putea
prezenta la examen si la plata penalizarilor consecutive.
Art. 9.In ultimii trei ani de studii doctorale, neachitarea in timp util a taxelor de
scolarizare, are drept consecinta imposibilitatea respectariiatributiilor profesionale inscrise
in programul de studii doctorale, cum ar fi sustinerea de proiecte, referate, rapoarte,
prelegeri, publicatii, participari la evenimente stiintifice impuse sau pregatirea tezei de
doctorat.
Art. 10.Modulul de încasări taxe permite evidenta exacta si in timp real a încasărilor
de taxe de studii si taxe speciale pentru fiecare student in parte. In acest scop, la începutul
fiecărui an universitar se introduc cuantumurile de taxe scolare, stabilite prin Nomenclatorul
de taxe. Taxele pot fi introduse pe mai multe rate (numar variabil), iar pentru fiecare rata se
poate stabili un termen de plata si un procent de penalitate, in cazul depasirii termenului de
plata. Cuantumurile de taxe se pot stabili pe fiecare an universitar, facultate, centru
teritorial, specializare, forma de invatamant, an de studiu.
Art. 11.Încasarea taxelor scolare se poate realiza prin banca sau prin casierie. Pentru
incasarile prin banca, exista protocoale semnate cu diverse banci, pe baza carora extrasul de
banca se importa in baza de date. Pentru incasarile prin casierie, se emit chitante direct din
aplicatie, aifsandu-se automat difrenta de plata pe fiecare rata si calculandu-se automat
valoarea penalitatii in functie de numarul de zile de penalizare.
Art. 12.După importul încasărilor prin banca si după emiterea chitanţelor de pe
calculator (din casieria universitatii), încasarea de taxe şcolare este reflectata automat in fisa
studentului, fisa care poate fi vizualizata instantaneu de către secretariatele facultatilor.
Modulul de incasari taxe mai ofera in plus: emiterea de facturi fiscale pentru
studentii care solicita sau care au obtinut sponsorizari de la diverse institutii, emiterea
automata a registrului de casa, imediat după emiterea chitantelor, transferul sumelor
centralizate pe facultate, centru teritorial, specializare, forma de invatamant in modulul de
contabilitate al directiei economice.
Art.13.Detaliile programului bazat pe studii universitare avansate şi cele
aleprogramului individual de cercetare ştiinţifică sunt consemnate în Planul studiilor
universitare de doctorat, întocmit de către conducătorul de doctorat şi studentuldoctorand,
este parte componenta a contractului de studii, dar si al prezentului regulament.Acest plan
se aprobă de Consiliul Şcolii Doctorale Domeniul Medicina UTM în termende 45 de zile de la
data înmatriculării studentului - doctorand.
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CAPITOLUL 6.
DURATA SI STRUCTURA PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art 1. Programul de doctorat se desfășoară numai în cadrul unei școli doctorale sub
coordonarea unuiconducător de doctorat și cuprinde atât un program de pregătire bazat pe
studii universitare avansate, încadrulșcolii doctorale, cât și un program individual de
cercetare științifică conform art. 38 din HG 681/2011.
Art.2.Limba în care se asigură pregătirea
și se desfășoară studiile de doctorat este
limba română, într-o limbăa minorită
ților naționale sau într -o limba de circula
ție
internațională (art. 161 din Legea Nr. 1/2011). Forma de desfășurare a studiilor universitare
de doctorat la IOSUD a UTM este cu frecvență, in limba romana,potrivit art. 140 alin. (4) din
Legea nr. 1/2011; forma de organizare cu frecventa redusa care a fost acceptata nu
reprezinta obiectul prezentului regulament.
Art.3.Studentul doctorand trebuie să aloce un timp semnificativ programului
doctoral, care necesităprezența e fectivă a acestuia în cadrul I.O.S.U.D. a UTM, sau în cadrul
unor unități decercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituționale
cu I.O.S.U.D. a UTM (art. 21 alin. 2 din HG 681/2011), în afara perioadelor aferente
mobilităților.
Art.4.Durata programului de doctorat este de 4 ani, în cadrul învățământului superior
medical uman șifarmaceutic (art. 174, alin. 3 din Legea nr. 1/2011).
Art.5. Din motive temeinice, justificate în scris, la propunerea conducătorului de
doctorat, C.S.U.D. alI.O.S.U.D. a UTM poate propune prelungirea duratei programului de
doctorat cu 1—2 ani, cu aprobarea Senatului UTM (art. 39, alin. 3 din HG 681/2011).
Durata desfăşurării doctoratului se prelungeşte în caz de întrerupere,corespunzător
cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.Perioadele de întrerupere cumulate nu
pot depăşi 2 ani. Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în
condițiile stabilite prinregulamentul școlii doctorale. Întreruperea maximă nu poate depăși 2
ani, iar durata studiilor doctoralese prelunge
ște cu perioadele cumulate ale întreruperilor
aprobate (art. 39, alin. 4 din HG 681/2011).
Motivele temeinice de intrerupere a studiilor doctorale sunt:
- concediu de maternitate/paternitate pentru șterea
cre
și
îngrijirea copilului
(art.304 alin.16 din Legea nr. 1/2011);
- concediu de boală, justificat medical;
- întreruperea activității studentului -doctorand, angajat ca titular în Universitate,
pentru concediu fărăplată, pe durata a maxim un an, cu aprobarea Senatului (art.
304 alin. 11 din Legea nr. 1/2011);
- delegarea studentului-doctorand pe o perioadă determinată la o altă institu
ție
de invățământ superior sau de cercetare, sau orice altă instituție, generând astfel
imposibilitatea desfășurării activităților specifice pentru studiile doctorale;
Art.6.Prelungirea studiilor, respectiv întreruperea acestora prevăzute anterior se
stabilesc prin acteadiționale la contractul de studii universitare de doctorat.
Art.7.Dacă studentul-doctorand nu reușește să își finalizeze teza în termenul stabilit
potrivit contractului destudii universitare de doctorat
și eventualelor acte adiționale la
acesta, studentul-doctorand mai are ladispozi
ție o perioada de grație de maximum 2 ani
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pentru a finaliza și susține public teza, depășireaa cestui termen conducând în mod automat
la exmatricularea sa (art. 40, alin. 1 din HG 681/2011).
Art.8.În vederea participării la competiția națională de granturi doctorale între
conducătorii de doctorat membri ai unor
școli doctorale, aceștia vor trimite p ropuneri de
proiecte care vor conține cel puținurmătoarele tipuri de informații:
- curriculum vitae și lista lucrărilor științifice ale conducătorului de doctorat;
- informații referitoare la numărul, stadiul și subiectele de cercetare ale doctoranzilor
aflați în coordonarea conducătorului de doctorat la data depunerii proiectului;
- numărul de granturi doctorale solicitate;
- tema doctoratului pentru fiecare grant doctoral individual solicitat sau pentru un set
de granturi doctorale solicitate, sub forma descrierii proiectului științific în care va fi
implicat studentul-doctorand sau studen
ții -doctoranzi; proiectulștiințific poate fi
parte a unui proiect de cercetare pe care conducătorul de doctorat îl are în derulare.
În vederea participării la competi
ția naționa lă de granturi doctorale între
școlile
doctorale, acesteavor trimite propuneri de proiecte care ține
vor obligatoriu
con
și
informațiile specificate anterior pentrufiecare conducător de doctorat școlii
al
doctorale
pentru care se va acorda finanțare în eventualitateacâștigării grantului.
În condițiile prelungirii programului de doctorat, conducătorul de doctorat sau școala
doctorală poatepropune prelungirea grantului doctoral. Metodologia de șurare
desfă a
competițiilor de proiecte pentrugranturi doctorale prevede instrumente de prelungire a
grantului doctoral, prin competiție națională.
Art.9.După susținerea tezei de doctorat, I.O.S.U.D. a UTM eliberează o adeverință
care atestăperioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat.
Art,10.După susținerea tezei de doctorat, I.O.S.U.D. a UTM eliberează o adeverință
care atestăperioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat.
Art.11.Prezenţa efectivă necesară a studentului-doctorand poate să difere de la
unstudent-doctorand la altul, fiind decisă de către conducătorul de doctorat în funcţie
despecificul programului doctoral şi cu respectarea prevederilor Regulamentului
ŞcoliiDoctorale Domeniul Medicina a UTM.
Art.12.Şcoala Doctorală dinDomeniul Medicina a UTM asigură accesul liber şi
neîngrădit la programulde pregătire avansată tuturor studenţilor-doctoranzi din cadrul
propriei şcoli doctoralesau din cadrul altor şcoli doctorale.
Art.13.În cadrul programului de pregătire universitară avansată, pentru aevidenţia
volumul de muncă depus în procesul de formare/educaţie academică, seutilizează sistemul
de credite transferabile. Parcurgerea întregului modul permiteacumularea a 60 de credite
transferabile. Calcularea creditelor unei discipline se va face conform formulei in vigoare.
Creditele obţinute într-un program de masterat de cercetare sau parcurgerea
unorstagii anterioare de doctorat şi/ori a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate
înţară sau în străinătate, în universităţi ori în unităţi de cercetare-dezvoltare deprestigiu, pot
fi recunoscute ca echivalente cu cele din cadrul programului depregătire bazat pe studii
universitare avansate al Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a UTM.Echivalarea este propusă
de către conducătorul de doctorat şi se aprobă de cătreConsiliul Şcolii Doctorale Domeniul
Medicina a UTM.
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Art. 14.Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară pe bazaplanului
de învăţământ propus de către Consiliul Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a UTM şi
aprobatde către Senatul UTM pentru o durată de 2 semestre.
Art.15.Studentul-doctorand poate opta în mod independent pentru
parcurgereacursurilor din cadrul studiilor universitare avansate puse la dispoziţie de
ŞcoalaDoctorală UTM sau de către alte şcoli doctorale. Îngrădirea acestei opţiuni propriieste
interzisă. Participarea unui anumit student-doctorand la programul de pregătire bazat
pestudii universitare avansate şi alegerea elementelor de studiu din cadrul acestuiprogram
care trebuie urmate de către studentul-doctorand sunt stabilite exclusiv şiindependent de
către conducătorul de doctorat al acestuia. Îngrădirea acestei opţiunea conducătorului de
doctorat este interzisă.
Art.16.Evaluarea doctoranzilor în programul de pregătire universitară avansată
seface prin examene scrise/orale, nota minimă de promovare a unei discipline dincadrul
programului fiind 5 (cinci). Odată cu promovarea unei discipline din cadrulprogramul de
pregătire universitară avansată, studentul doctorand primeşte şicreditele aferente,
prevăzute în planul de învăţământ.
Art.17. Programul de cercetare ştiinţifică presupune participarea studentuluidoctorand la unul sau mai multe proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul
dedoctorat.
Art.18.Responsabilitatea
asupra
structurii,
conţinutului,
desfăşurării
şi
organizăriiprogramului de cercetare ştiinţifică al studentului-doctorand revine
conducătorului dedoctorat. Conducătorul de doctorat este direct responsabil pentru
parcursul ştiinţific alstudentului-doctorand, fiind obligat să ia toate măsurile necesare pentru
a-i asiguraacestuia condiţiile, cunoştinţele şi informaţiile necesare care să optimizeze şansele
finalizăriiprogramului de doctorat.
Art.19.Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent, studentul-doctorandsusţine,
la solicitarea sa şi cel puţin o data la 12 luni, o prezentare a progresuluiprogramului său de
cercetare ştiinţifică în faţa comisiei de îndrumare şi aconducătorului de doctorat, care au
rolul de a ghida, a corecta şi a susţine parcursulştiinţific al studentului-doctorand. Solicitarea
însoţită de raportul întocmit se vordepune la dosarul personal al doctorandului.
Art.20.Programul de cercetare ştiinţifică se consideră a fi încheiat numai după
susţinereaa cel puţin 4 expuneri orale în faţa conducătorului de doctorat şi a comisiei
deîndrumare.
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CAPITOLUL 7.
PROGRAMUL DE PREGATIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE SI PROGRAMUL
DE CERCETARE STIINTIFICA
Art.1.Școala doctorală pune la dispozi
ția studenților
-doctoranzi un program de
pregătire bazat pe studiiuniversitare avansate alcătuit din activități desfășurate în formațiuni
instituționalizate de studiu, prin cursuri,seminarii, laboratoare și altele asemenea activități.
Art.2.Școala doctorală este obligată să asigure accesul liberși neîngrădit la pr ogramul
de pregătire avansatătuturor studenților-doctoranzi din cadrul școlii doctorale respective sau
din cadrul altor școli doctorale.
Art.3.Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate
duce laacordarea unuinumăr de 60 de credite transferabile.
Art.4.Creditele obținute într -un program de masterat de cercetare sau parcurgerea
unor stagii anterioare dedoctoratși/ori a unor stagii de cercetare științifică, desfășurate în
țară sau în străinătate, în universități oriîn unități de cercetare-dezvoltare de prestigiu, pot fi
recunoscute ca echivalente cu cele dintr-un programde pregătire bazat pe studii universitare
avansate. Echivalarea este propusă de către conducătorul dedoctoratși se aprobă de către
consiliul școlii doctorale.
Art.5.Participarea unui anumit student-doctorand la programul de pregătire bazat pe
studii universitareavansateși alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui program
care trebuie urmate de cătrestudentul-doctorand sunt stabilite exclusivși independe nt de
către conducătorul de doctorat al acestuia.Îngrădirea acestei țiuni
op a conducătorului de
doctorat este interzisă.
Art.6.Durata cumulată a programului de pregătire bazat pe studii universitare
avansate este de 1 anuniversitar (conform art. 60 alin. 7 din H.G. 681/2011).
Art.7.Școala Doctorală, cu acordul conducătorilor de doctorat din cadrul I.O.S.U.D. a
UTM,propune si implementează un sistem de monitorizare a studenților -doctoranzi în
vederea eficientizăriiactivităților de cercetare ale acestora.
Art.8.Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este un
instrument pentru îmbogă
țireacunoștințelor studentului -doctorand și care îi servește
acestuia pentru derularea în bune condi
ții aprogramului de cercetare științifică și pentru
dobândirea de competențe avansate specifice ciclului destudii universitare de doctorat.
Art.9.I.O.S.U.D. a UTM, prinșcoala doctorală in domeniul medicina, faciliteazăși
garantează flexibilitateacurriculară a programelor de studii universitare de doctorat.
Art.10.Programul de cercetare
științifică presupune participarea studentului
doctorand în unul sau maimulte proiecte
științifice stabilite de către conducătorul de
doctorat și vor avea obligația de a susține înfața comisiei de îndrumare, un proiect de
cercetare și 3 referateștiințifice pe durata studiilor doctorale(conform art. 64 din H.G.
681/2011).
Art.11.Asigurarea resurselor necesare desfă
șurării proiectelor de cercetare în care
este implicat studentul-doctorandreprezintă și o obligație specifică a I.O.S.U.D . a UTM, a
Școlii Doctorale Domeniul Medicina a UTM și aconducătorului de doctorat.
Art.12.Pentru asigurarea unui parcursștiințific coerent, studentul -doctorand susține,
la solicitarea sa șicel puțin o dată la 12 luni, o prezentare a progresului programul ui său de
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cercetare științifică în fațacomisiei de îndrumare și a conducătorului de doctorat, care au
rolul de a ghida, a corectași a susțineparcursul științific al studentului -doctorand (conform
art. 64 din H.G. 681/2011).
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CAPITOLUL 8.
ELABORAREA TEZEI DE DOCTORAT SI FINALIZAREA STUDIILOR DOCTORALE
Aer.1.Teza de doctorat este lucrarea ştiinţifică originală elaborată de către
unstudent-doctorand în cadrul studiilor universitare de doctorat, condiţie legală
pentruobţinerea titlului de doctor.
Art.2.Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionareasursei in
textul redactat pentru orice materialpreluat pentru documentare
și comparare rezultate
(art. 65 alin. 5 din H.G. 681/2011).
Art.3.Conținutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin
consultare cu conducătorul dedoctoratși va respe cta structura cadru și limitările impuse de
Regulamentul Școlii Doctorale.
Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand
până în momentulfinalizării acesteia în vederea ținerii
sus publice, în baza unei motivații
justificate, cu acceptulconducătorului de doctoratși aprobarea C.S.D. (H.G. 681/2011 art. 65
alin. 4).
Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat
și își asumă corectitudinea
datelor și informațiilorprezentate în teză, precum și a opiniilor și demonstrațiilor exprimate
în teză (art. 65, alin. 6 din H.G.681/2011).
Art.4.Diploma conferită după promovarea unui program de studiiuniversitare de
doctorat se numeşte diplomă de doctor. În diploma care certificăobţinerea şi deţinerea
titlului de doctor se menţionează, în mod expres, domeniuldisciplinar sau interdisciplinar al
doctoratului pentru doctoratul ştiinţific.
Art.5.În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific se conferă de către
I.O.S.U.D. UTM, diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimulDr.
Art.6.Titlul de doctor se atribuie prin Ordin al Ministrului Educației și Cercetării
Științifice, după validareatezei de doctorat de către CNATDCU.
Art. 9. Teza de doctorat trebuie sa indeplineascaurmatoarele obiective:
a) să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate ;
b) să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum
şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora;
c) să fie o lucrare ştiinţifică independentă, la nivelul standardelor internaţionale din
aria subiectului abordat;
d) să aibă un nivel academic care să o facă publicabilă ca parte a literaturii ştiinţifice
dedicată subiectului abordat.
Art.10.Teza de doctorat este structurată astfel încât, în problematicadomeniului
include părţile: CURPINS, INTRODUCERE, STADIUL CUNOAŞTERII,CONTRIBUŢII PROPRII,
CONCLUZII FINALE, BIBLIOGRAFIE, ANEXE (după caz)şi separat REZUMATUL TEZEI DE
DOCTORAT (redactat într-o limbă de circulaţieinternaţională pe 7-9 pagini incluzănd
CUPRINS, CUVINTE CHEIE, SINTEZE ALEPĂRŢILOR PRINCIPALE ALE TEZEI DE DOCTORAT).
Maxim o treime din teza de doctorat va fi alocată primelor trei capitole
(CUPRINS,INTRODUCERE, STADIUL CUNOAŞTERII), restul de două treimi revenind
celorlaltecapitole. Formatul textului: Arial, 12 puncte, distanta dintre randuri 1,5.
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Bibliografiatezei de doctorat va cuprinde referinţe bibliografice, preponderent din ultimii 5
ani, insistemele de citare bibliografică Vancouver sau Harvard.
Art.11.Limba in care se redactează și se susține teza de doctorat este limba română,
o limbă a minoritățilornaționale sau o limbă de circulatie internațională (H.G. 681/2011 art.
23 lit. f), iar discuțiile, rapoartelereferenților oficiali și intrebările obligatorii ale comisiei de
doctorat (art. 168 alin. 3 din Legea nr. 1/2011)vor fi sus
ținute in limba română sau o limbă
de circulație internațională, respectând reglementărileeuropene.
Teza de doctorat poate fi redactată într-o limbă de circulaţieinternaţională, conform
prevederilor contractului de studii de doctorat.În situaţia în care teza este scrisă într-o limbă
de circulaţie internaţională,rezumatul tezei de doctorat se scrie obligatoriu şi în limba
română.
Art.12.Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei derespectarea
standardelor de calitate sau de etica profesională, inclusiv de asigurareaoriginalităţii
conţinutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea nr. 1/2011.
Art.13.În vederea susţinerii publice a tezei de doctorat, studentul doctorand
vadepune următoarele documente, dacă prin reglementări ale M.E.C.S. nu seprevede altfel:
a) Teza de doctorat legată şi copertată, in 3 exemplare, însoţită de 2 CD-uri cu tezain
format electronic (pdf), rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţieinternaţională,
în format pdf;
Rezumatul tezei de doctorat va avea maxim 7 - 9 pagini şi va include:CUPRINS,
CUVINTE-CHEIE si sinteze ale părţilor principale ale tezei de doctorat. Rezumatele tezelor de
doctorat ce urmează sa fie susţinute public, precumşi data, ora şi locaţia aferente
susţinerilor publice, se afişează cu cel puţin 14 zile inaintea susţinerii acestora la avizierul
Şcolii Doctorale UTM şi pe site-ul instituţiei.
b) Propunerea conducătorului de doctorat privind componenţa comisiei;
c) Acordul comisiei de îndrumare şi al conducătorului de doctorat privind susţinerea
publică a tezei de doctorat;
d) Curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate, comunicate, prezentate
decătre doctorand pe perioada desfăşurării studiilor doctorale în legătură cu
cercetareaefectuată, însoţită de copii ale publicaţiilor enumerate (copie după coperta
revistei sidupă articolul publicat);
În mod excepţional, doctorandul poate depune un document justificativ
privindacceptarea spre publicare pentru un articol într-o revistă ISI cu scor relativ
deinfluenţă de cel puţin 0,25.
e) Cererea doctorandului adresată directorului şcolii doctorale privind
acceptareadepunerii tezei de doctorat. Teza de doctorat poate fi depusă numai după
cestudentul-doctorand şi-a îndeplinit toate obligaţiile contractuale. În cazul în care tezade
doctorat nu respectă criteriile de elaborare stabilite de regulamentul şcoliidoctorale, va fi
înapoiată pentru a fi refăcută.
f) Aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare, cu referiri la
fiecarecriteriu de evaluare.
Criterii de evaluare:
TD1- Teza de doctorat este structurată astfel încât, în problematicadomeniului,
include părţile: Cuprins, Introducere, Stadiul cunoaşterii, Contribuţiiproprii, Concluzii finale,
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Bibliografie, Anexe (după caz), Rezumat al tezei dedoctorat într-o limbă de circulaţie
internaţională.
Aprecierea se va încheia cu " Consider criteriul TD1 îndeplinit"TD2 Teza de doctorat
se caracterizează prin nivel calitativ ridicat: valoareainformaţiei, importanţa rezultatelor
proprii, claritatea formulărilor, relevanţasurselor bibliografice, etc.
Aprecierea se va încheia cu " Consider criteriul TD2 îndeplinit"TD3 Realizările descrise
în teza de doctorat au fost publicate de doctorand,în calitate de unic autor/prim autor/ coautor, în reviste de specialitaterecunoscute şi/sau în volume ale unor manifestări ştiinţifice
recunoscute sau/şi cabrevete de invenţie.
Aprecierea se va încheia cu " Consider criteriul TD3 îndeplinit"
g) Asumarea răspunderii, formular tipizat, pus la dispoziţie de către Secretariatul
Şcolii Doctorale UTM, în care, conducătorul de doctorat şi studentul doctorand declară pe
propria răspundere că au luat la cunoştinţă prevederileart. 143, alin. (4) şi (5) şi art. 170 din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi aleart. 65, alin. 5-7, art. 66, alin (2) din Hotărârea
Guvernului nr. 681/2011 privindaprobarea Codului studiilor universitare de doctorat şi îşi
asumă consecinţelenerespectării acestora;
h) Copia legalizată a diplomei de licenţă sau a diplomei echivalente acesteia;
i) Copia legalizată a foii matricole sau documentelor echivalente acesteia(suplimentul
la diplomă);
j) Copia legalizată a diplomei de bacalaureat (tradusă şi legalizată în limba
românăpentru cetăţenii străini);
k) Copia legalizată a certificatului de naştere, a certificatului de căsătorie (doar
încazul schimbării numelui), traduse şi legalizate în limba română pentru cetăţeniistrăini;
l) Fişa de lichidare;
m) Chitanţa doveditoare de plată a taxei pentru susţinerea publică a tezei de doctorat
(în cuantumul fixat de către Senatul UTM).
Art.14.Cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii publice a tezei de
doctorat,studentul doctorand va depune solicitarea privind programarea susţinerii publice
atezei de doctorat, însoţită de referatele membrilor referenţi şi ale
conducătorului(conducătorilor, în cazul cotutelei) de doctorat, în original, în două
exemplare.
Solicitarea poate fi avizată numai dacă toate referatele depuse sunt favorabile.
În cazul în care unul dintre membrii referenţi nu poate fi prezent la susţinereapublică a tezei,
la dosar se va prezenta, în două exemplare, un ’’vot în plic’’ cucalificativul acordat şi
motivaţia absenţei referentului.
Art.15.Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente publice
și
se redacteazăși înformat digital. Teza de doctorat și anexele sale se publ ică pe un site
administrat de Ministerul Educa
țieiși Cercetării Științifice, cu respectarea legislației în
vigoare în domeniul drepturilor de autor. Teza dedoctorat este disponibilă cu text integral în
catalogul on-line al Bibliotecii UTM, iar rezumateletezelor de doctorat sunt prezentate public
cu 14 zile înaintea susținerii, pe site-ul școlii doctorale a I.O.S.U.D. din UTM.
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Art.16.Valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de proprietate intelectuala
asupra produsului sau creaţiei originale realizate în cadrul programului de studiiuniversitare
de doctorat se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei îndomeniu..
Art.17.Studiile universitare de doctorat se finalizeaza prin susţinerea înşedinţă
publică a tezei de doctorat în faţa comisiei de susţinere publică a tezei dedoctorat, denumită
în continuare comisie de doctorat. Susţinerea publică poate avea loc numai după ce
conducătorul de doctorat şicomisia de îndrumare şi-au dat acordul.
Art.18.Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată
deConsiliul Şcolii Doctorale UTM. Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5membri:
preşedintele, ca reprezentant al I.O.S.U.D. UTM, conducătorul dedoctorat şi cel puţin 3
referenţi oficiali, din ţară sau din străinătate, specialişti îndomeniul în care a fost elaborată
teza de doctorat, dintre care cel puţin 2 îşidesfăşoară activitatea în afara I.O.S.U.D. UTM.
Membrii comisiei de doctorat autitlul de doctor şi cel puţin funcţia didactică de conferenţiar
universitar sau decercetător ştiinţific gradul II ori au calitatea de conducător de doctorat, în
ţară sau înstrăinătate.
În cazul doctoratului în cotutelă, comisia pentru susţinerea publică a tezei dedoctorat
cuprinde reprezentanţi ai ambelor I.O.S.U.D.
Art.19.Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de
cătretoţi membrii comisiei de doctorat şi în prezenţa a cel puţin 4 dintre aceştia,
cuparticiparea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat. În cazul în
care unul dintre referenţii oficiali din comisia de doctorat devineindisponibil, el poate fi
schimbat la propunerea conducătorului de doctorat şi cuaprobarea Consiliului Şcolii
Doctorale UTM.
Art.20.Susţinerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea
membrilorcomisiei de doctorat şi a publicului, conform art. 168 alin. (3) din Legea nr.
1/2011.
Art.21.Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelorreferenţilor
oficiali, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupracalificativului pe care urmează să
îl atribuie tezei de doctorat.
Art.22.Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obţinut de studentul doctorand,respectiv „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfacator”. De asemenea,
pediploma de doctor se va înscrie şi o menţiune în limba latină, după cum urmează:
a) pentru calificativul „Excelent” se înscrie menţiunea „Summa cum laude”;
b) pentru calificativul „Foarte bine” se înscrie menţiunea „Magna cum laude”;
c) pentru calificativul „Bine” se înscrie menţiunea „Cum laude”.
Art.23.În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul
evaluăriitezei, atât anterior susţinerii publice, cât şi în cadrul acesteia, abateri grave de
labuna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară, plagierearezultatelor sau
publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date
fictive, membrul comisiei de doctorat este obligat să iaurmatoarele măsuri:
A. Să sesizeze comisia de etică a UTM pentru analiza şi soluţionarea cazului,inclusiv
prin exmatricularea studentului - doctorand, potrivit art. 306—310 şi318—322 din Legea nr.
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1/2011 şi prevederilor Legii nr. 206/2004 privind bunaconduită în cercetarea ştiinţifică,
dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificărileşi completările ulterioare;
B. Să notifice abaterile tuturor membrilor comisiei de doctorat şi să propună
acordareacalificativului „Nesatisfăcător”.
Dacă studentul - doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de
cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuireacalificativului
„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”, comisia de doctoratpropune acordarea
titlului de doctor. Propunerea se înaintează C.N.A.T.D.C.U., sprevalidare. C.N.A.T.D.C.U., în
urma evaluării dosarului, propune M.E.C.S. acordareasau neacordarea titlului de doctor.
În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat precizeazădoar
elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza dedoctorat şi
solicită o nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezeiare loc în faţa
aceleiaşi comisii de doctorat ca şi în cazul primei susţineri. În cazul încare şi la a doua
susţinere publică se obţine calificativul „Nesatisfăcător”, titlul dedoctor nu se acordă, iar
studentul - doctorand este exmatriculat.
În cazul în care C.N.A.T.D.C.U. invalidează argumentat teza de doctorat,I.O.S.U.D.
UTM, primeşte din partea M.E.C.S. o motivaţie scrisă de invalidare,redactată în baza
observaţiilor C.N.A.T.D.C.U. Lucrarea de doctorat poate firetransmisă C.N.A.T.D.C.U. în
termen de un an de la data primei invalidări. Dacălucrarea de doctorat se invalidează şi a
doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat,iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.
Art.24.Teza de doctorat se elaborează conform cerințelor stabilite prin Regulamentul
Școlii Doctorale, iarȘcoala Doctorală va stabili o procedură pentru formatul -tip al tezei de
Doctorat, care include elementede structură
și de formatare grafică (art. 65 din H.G.
681/2011), studentul-doctorand având obligațiarespectării formatului -tip indicat pe site-ul
Școlii Doctorale din domeniul Medicina a UTM – anexa 5.
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CAPITOLUL 9.
CONFERIREA TITLULUI DE DOCTOR SI ELIBERAREA DIPLOMEI DE DOCTOR
Art.1.Hotărârea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor se
înainteazăConsiliului Şcolii Doctorale in Domeniul medicina UTM pentru a completa dosarul
doctorandului.
Art.2.I.O.S.U.D. UTM transmite, prin delegat, dosarul de doctorat şi unexemplar al
tezei de doctorat, însoţită de varianta sa electronică, la M.E.C.T.S. învederea validării
hotărârii comisiei de doctorat de către C.N.A.T.D.C.U.
Art.3.Conferirea titlului de doctor se face prin ordin al Ministrului Educaţiei şi
CercetăriiStiintifice, la propunerea C.N.A.T.D.C.U.
Art.4.În situaţia în care C.N.A.T.D.C.U. respinge acordarea titlului de doctor,I.O.S.U.D
va organiza refacerea tezei de doctorat potrivit recomandărilor comisiei deexperţi. Costurile
de refacere a unei teze respinse de C.N.A.T.D.C.U. se suportă decătre doctorand sau
I.O.S.U.D din bugetul propriu, in functie de ponderea vinovatiei, stabilite in Consiliul
I.O.S.U.D a UTM.
Art.5.Diploma de doctor se redactează în limba română şi engleză şi seeliberează de
către UTM pe baza Ordinului Ministrului Educaţiei si Cercetării Stiintifice.
Art.6.Înmânarea diplomei de doctor de către Consiliul Şcolii Doctorale UTM poate
fifăcută în cadrul unei ceremonii publice, in cazul obtinerii calificativului maxim sau a unei
cercetaristiintifice cu rezultate exceptionale.
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CAPITOLUL 10.
DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE
Art.1.Cetăţenii străini care doresc să urmeze doctoratul în cadrul şcolii doctorale–
Medicina dentara din I.O.S.U.D a UTM este acelaşi cu cel al cetăţenilor români.
Art.2.Transferul doctorandului la un alt I.O.S.U.D. se face cu acordul IOSUD UTM şi a
I.O.S.U.D. primitoare, cu respectarea prevederilor legale.
Art.3.Transferul doctoranzilor de la un conducător de doctorat la altul, de la o şcoală
doctorală la alta, se face în interiorul aceluiaşi domeniu.
Art.4.Un conducător de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale Domeniul Medicina a
UTM, conform legislaţieiîn vigoare, poate îndruma maxim 10 studenţi doctoranzi, aflaţi în
diverse stadii alestudiilor de doctorat, numai în domeniul pentru care a obţinut acest drept si
numai in cadrul unei singure scoli doctorale in care este incadrat, din Universitatea Titu
Maiorescu sau din alte institutii de invatamint superior, exceptie facind doctoratele conduse
in cotutela.
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