Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat
CAPITOLUL I
Cadrul instituţional şi legal
Art. 1. – (1) În conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84/1995 republicată cu
modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 14 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare, ale H.G. nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de doctorat şi ale Ordinului M.Ed.C.T nr. 4491/2005 privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006, Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) organizează studii universitare de doctorat,
în următoarele domenii fundamentale: ştiinţe politice, ştiinţe administrative, sociologie şi ştiinţe ale
comunicării.
(2) Calitatea de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) în
domeniile menţionate la alin. (1) este validată de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi atestată prin Ordinul Ministrului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4212/20 iulie 2000, pentru domeniul ştiinţelor politice, nr.
4816/23 octombrie 2001, pentru domeniul ştiinţelor administrative, nr. 3304/ 28 februarie 2008
pentru domeniile sociologie şi ştiinţe ale comunicării.
Art. 2. – (1) Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare şi are ca finalitate
dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală.
(2) Studiile universitare de doctorat sunt structurate în două etape succesive care cuprind: un
program de pregătire universitară avansată, cu durata de 2 semestre şi un program de cercetare
ştiinţifică, cu durata de 4 semestre.
(3) În organizarea studiilor universitare de doctorat, SNSPA aplică Sistemul European al
Creditelor Transferabile (ECTS).
(4) Durata studiilor universitare de doctorat este de 3 ani, corespunzând la 180 ECTS,
putând fi prelungită, în situaţii întemeiate, cu 1 – 2 ani, pentru programul de cercetare ştiinţifică.
Art. 3. – (1) Studiile universitare de doctorat se organizează la forma de învăţământ de zi, pe locuri
finanţate de la buget sau cu taxă, precum şi la forma de învăţământ fără frecvenţă, numai pe locuri
cu taxă.
(2) Candidaţii/candidatele admişi(e) la studiile universitare de doctorat, forma de învăţământ
de zi, pot beneficia de burse de doctorat acordate de către IOSUD pe bază de concurs, fie pe
întreaga perioadă a studiilor universitare de doctorat, fie pe una dintre componentele doctoratului:
programul de pregătire universitară avansată sau programul de cercetare ştiinţifică.
Art. 4. – (1) În cadrul SNSPA doctoratul este de tip ştiinţific şi are la bază activităţi de creaţie şi
cercetare ştiinţifică avansată, contribuind la dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi
cognitive.
(2) Parcurgerea şi finalizarea cu succes a studiilor universitare de doctorat în domeniile
ştiinţelor politice, ştiinţelor administrative, ştiinţelor comunicării şi sociologiei conferă
absolventului/absolventei acestora capacitatea:
a) de a înţelege sistematic, comprehensiv, problematicile specifice domeniilor ştiinţelor
politice şi administrative, sociologiei şi ştiinţelor comunicării, precum şi a metodelor şi
metodologiilor de cercetare asociate;
b) de a concepe şi implementa un proiect de cercetare şi de a realiza managementul cercetării
în condiţiile respectării deontologiei profesionale;
c) de analiză critică, evaluare şi reevaluare, sinteză şi implementarea unor idei, fenomene şi
procese sociale noi şi complexe;
d) de comunicare cu mediul academic şi ştiinţific specific, cu mediul politic sau al
administraţiei publice, precum şi cu societatea civilă în contextul domeniului său de
cercetare;
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e) de a contribui la progresul cunoaşterii prin cercetare originală cu impact naţional sau
internaţional demonstrate prin publicaţii şi aplicaţii ştiinţifice;
f) de a promova dezvoltarea socială şi culturală în contextul unei societăţi bazate pe
cunoaştere.
(3) IOSUD – SNSPA promovează interdisciplinaritatea în cadrul studiilor universitare de
doctorat.
Art. 5. (1). Şcolile doctorale sunt structuri interne ale universităţii, fiind conduse de un consiliu
Stiintific si coordonate de Preşedintele S.N.S.P.A.
(2). Dimensiunea administrativ - patrimoniala a scolilor doctorale este asigurata si
gestionata la nivelul universitatii, printr-un Birou de pregatire doctorala, aflat in subordinea
Rectorului SNSPA.
(3). Fiecare şcoală doctorală are un Consiliu Ştiinţific alcătuit din conducătorii de doctorat
din domeniul respectiv. Atunci cînd numărul acestora este mai mic de 3, din Consiliul Ştiinţific pot
face parte şi alte cadre didactice specializate în domeniul şcolii doctorale, având gradul didactic de
profesor universitar, aprobate de Senatul S.N.S.P.A. Consiliul alege, dintre membrii săi,
Coordonatorul/oarea Şcolii Doctorale.
(4) Consiliul Ştiinţific asigură dimensiunea academică a activităţii doctorale, formulând
propuneri Preşedintelui S.N.S.P.A. cu privire la planurile de învăţământ, statele de funcţiuni,
graficul examenelor, constituirea comisiilor, aprobarea susţinerii tezelor, etc.
(5). Pentru realizarea activitatilor corespunzatoare primei etape a studiilor universitare de
doctorat vor fi antrenati conducatori de doctorat, precum si alti specialisti, cu titlul de doctor si
functia didactica / stiintifica de cel putin conferentiar universitar sau cercetator stintific gradul II.
(6) Între şcolile doctorale şi celelelate structuri aparţinând universităţii – facultăţi,
departamente – se pot încheia convenţii de finanţare şi / sau sprijin a unora dintre activităţile
desfăşurate sau posturilor normate.
Art. 6. (1) Întreaga activitate de concepere, realizare, evaluare şi finalizare a studiilor universitare
de doctorat respectă principiul transparenţei, asigurând, prin modalităţi specifice, accesul
candidaţilor şi doctoranzilor la informaţii de interes privind realizarea obiectivelor de pregătire.
(2) Activităţile de coordonare ştiinţifică din etapa a doua a studiilor universitare de doctorat
sunt realizate numai de conducătorii de doctorat.
(3) Statele de funcţiuni cuprinzând activităţile desfăşurate în cadrul şcolii doctorale sunt
elaborate de sine stătător.
CAPITOLUL II
Organizarea studiilor universitare de doctorat
Art. 7. (1) Doctoratul se desfăşoară pe baza unui contract de studii doctorale încheiat între SNSPA,
conducătorul/conducătoarea de doctorat şi doctorand/doctorandă în care sunt prevăzute drepturile şi
obligaţiile fiecărei părţi. Modelul şi conţinutul cadru al acestui contract sunt prezentate în anexa 1
care este parte integrantă a acestui regulament.
(2) Doctoratul se desfăşoară în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, la
cererea doctorandului, cu aprobarea Consiliului Stiintific, conform contractului de studii doctorale
încheiat.
Art. 8. (1) Durata desfăşurării doctoratului este cuprinsă între data înmatriculării la doctorat şi data
susţinerii publice a tezei de doctorat şi este, de regulă, de trei ani.
(2) Ciclul de studii universitare de doctorat poate fi întrerupt pentru motive temeinice (ex. în
situaţii de îmbolnăvire, incapacitate de muncă, sarcină, lăuzie, creşterea şi îngrijirea copilului sau
plecarea temporară din ţară în interesul serviciului sau al cercetarii etc). Perioadele de întrerupere
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cumulate nu pot depăşi 2 ani. Durata desfăşurării doctoratului se prelungeşte în caz de întrerupere,
corespunzător cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate de conducerea I.O.S.U.D.
(3) După finalizarea duratei legale a studiilor universitare de doctorat, acesta poate fi
prelungit pentru motive temeinice pentru o perioadă de până la 2 ani. În cazul în care doctorandul
nu a susţinut toate rapoartele de cercetare până la finalizarea celor 3 ani, perioada de prelungire se
finanţează de către doctorand/doctorandă sau prin programe de finanţare complementare, în aceleaşi
condiţii ca şi pentru doctoranzii/doctorandele admişi(e) în regim cu taxă.
(4) Programul de pregătire universitară avansată şi programul de cercetare ştiinţifică trebuie
finalizate în limita duratei maxime aprobate pentru studiile universitare de doctorat.
(5) Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică, de regulă, la trei ani de la înmatricularea
doctorandului la IOSUD.
Art. 9. (1) Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară în cadrul fiecărei şcoli
doctorale, pe baza planului de învăţământ aprobat de Senatul SNSPA şi are o durată de 2 semestre.
În cadrul acestuia, doctoranzii/doctorandele vor studia probleme actuale, metode avansate de
cercetare şi tehnici de elaborare şi management al proiectelor de cercetare în domeniul ales.
(2) Planul de învăţământ cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată în cadrul
domeniului de studii de doctorat, cât şi module de pregătire complementară. Totodată, şcoala
doctorală permite şi încurajează flexibilitatea în organizarea pregătirii universitare avansate, astfel
încât fiecare doctorand/doctorandă sa poată opta, cu avizul conducătorului de doctorat, pentru acele
discipline care servesc cel mai bine programului propriu de cercetare ştiinţifică. Conducatorii de
doctorat pot recomanda doctoranzilor frecventarea unor cursuri şi susţinerea unor examene
suplimentare inclusiv in perioada programului de cercetare stiintifica, dacă acestea sunt necesare
pentru elaborarea tezei de doctorat.
(3) Activităţile cuprinse în programul de pregătire universitară avansată vor corespunde la
60 ECTS. Evaluarea doctoranzilor/doctorandelor la fiecare disciplină se realizează prin note: nota
minimă de promovare a unei discipline şi obţinerea creditelor aferente acesteia, este 7.
(4) Doctorandul/doctoranda are dreptul ca pentru fiecare disciplină să poată participa la o
evaluare finală de maximum două ori.
În cazul în care, la sfârşitul anului universitar doctorandul/doctoranda nu a obţinut cele 60
ECTS, Rectorul SNSPA, la propunerea conducătorului de doctorat, va proceda la exmatricularea
acestuia.
Art. 10. (1) Programul de cercetare ştiinţifică are o durată de patru semestre şi este organizat în aria
tematică în care conducătorul/ conducătoarea de doctorat are competenţe de supervizare.
(2) Acceptarea proiectului propus de doctorand/doctorandă, în condiţiile prevăzute de H.G.
nr. 567/2005, înseamnă admiterea sa în etapa a doua a studiilor universitare de doctorat,
concomitent cu recunoaşterea temei proiectului ca temă a tezei de doctorat.
(3) Comisia de evaluare a proiectului de cercetare ştiinţifică este formată din cel puţin trei
persoane, respectiv, un conducător/conducătoare de doctorat în a cărui/cărei arie tematică de
expertiză se situează proiectul propus, în calitate de preşedinte, şi cel puţin alţi doi specialişti, cu
titlul de doctor şi funcţie didactică de cel puţin conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gr. II.
(4) Rezultatele evaluării se exprimă printr-unul dintre următoarele calificative: „foarte bine”,
„bine”, „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”. Calificativele „foarte bine” şi „bine” permit promovarea
doctorandului/doctorandei în programul de cercetare. În cazul obţinerii calificativului „satisfăcător”
sau „nesatisfăcător”, doctorandul/doctoranda prezintă un nou proiect în termen de o lună. Dacă şi la
a doua susţinere a probei de promovare în programul de cercetare se obţine calificativul
„satisfăcător” sau „nesatisfăcător”, doctorandul/doctoranda este exmatriculat(ă) din ciclul de studii
universitare de doctorat. Dacă a promovat examenele, el/ea primeşte un certificat de absolvire a
programului de pregătire universitară avansată din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.
(5) După acceptarea proiectului de cercetare, tema, programul şi calendarul efectiv de
desfăşurare sunt definitivate de conducătorul/conducătoarea de doctorat şi doctorand/doctorandă şi
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supuse aprobării Consiliului Ştiinţific al Şcolii Doctorale. După aprobare, conducătorul/conducătoarea
de doctorat respectiv(ă) va asigura coordonarea doctorandului/doctorandei.
Art. 11. (1) Programul de cercetare ştiinţifică se realizează sub îndrumarea
conducătorului/conducătoarei de doctorat, de regulă, în cadrul unei echipe de cercetare ştiinţifică.
(2) În cazul programelor de cercetare interdisciplinară, îndrumarea poate fi realizată de doi
conducători de doctorat din domeniile care concură la realizarea acestora. Cei doi conducători de
doctorat pot să aparţină IOSUD SNSPA, partenerilor dintr-un consorţiu al SNSPA sau altor
instituţii universitare sau institute de cercetare acreditate in acest sens. În acest caz, între instituţii se
va încheia un acord de cotutelă.
(3) Activitatea de îndrumare a doctoranzilor este inclusă în norma didactică sau de cercetare
a conducătorului/conducătoarei de doctorat, potrivit reglementărilor legale în vigoare. În cazul
coordonării programului de cercetare al unui/unei doctorand/doctorande de către doi conducători de
doctorat, normarea se face proporţional cu activitatea fiecărui/fiecărei conducător/conducătoare de
doctorat.
(4) Programul de cercetare ştiinţifică se poate desfăşura în cadrul SNSPA, în cadrul
institutelor Academiei Române sau al altor institute de cercetare sau învăţământ superior din
Romania sau din ale tari.
(5) Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate de
doctorand/doctorandă spre dezbatere în cadrul Consiliului Ştiinţific al Şcolii Doctorale sub forma
unor rapoarte ştiinţifice. Evaluarea rapoartelor se va face de către comisii special constituite, având
ca preşedinte/ă pe conducătorul/conducătoarea de doctorat şi o componenţă similară cu cea de la
Art. 10 (3).
(6) Rezultatele evaluării sunt exprimate prin calificative în condiţiile prevăzute la Art. 10
(4). Doctorandul/doctoranda are obligaţia de a prezenta, de regulă, trei rapoarte ştiinţifice dar nu
mai puţin de un raport ştiinţific pe an. Se încurajează şi se susţine publicarea rapoartelor ştiinţifice
sub formă de studii sau articole în reviste recunoscute în plan naţional şi internaţional.
(7) Programul de cercetare ştiinţifică se finalizează prin prezentarea publică a tezei de
doctorat.
Art. 12. (1) Indiferent de forma de pregătire a doctoratului pentru care a fost înmatriculat
doctorandul/doctoranda, obligaţiile de pregătire şi cercetare sunt aceleaşi.
(2)
Pe parcursul ciclului de studii universitare de doctorat, la începutul fiecărui semestru,
cu avizul conducătorului/conducătoarei de doctorat, Rectorul poate aproba schimbarea formei de
învăţământ şi a regimului de finanţare ce decurge din această schimbare, modificând corespunzător
clauzele contractului de studii doctorale.
Art. 13. (1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza în cotutelă internaţională.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), doctorandul/doctoranda îşi desfăşoară activitatea sub
îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din SNSPA şi a unui conducător de
doctorat dintr-o altă ţară, pe baza unui acord instituţional semnat între instituţiile organizatoare
implicate.
(3)
Acordul stipulează cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului, în fiecare dintre
cele două instituţii implicate, inclusiv obligaţiile lor financiare, în concordanţă cu rolul pe care îl au
în cotutelă şi cu legislaţia specifică din fiecare ţară.
(4)
Instituţia care înmatriculează iniţial doctorandul/doctoranda are rolul principal, iar
cealaltă are rol de cotutelă.
(5)
Acordul instituţional prevede recunoaşterea reciprocă a titlului ştiinţific de doctor de
către autorităţile de resort din cele două ţări, pe baza competenţelor acestora şi în conformitate cu
prevederile legale din fiecare ţară.
Art. 14. (1) Doctorandul/doctoranda poate solicita schimbarea conducătorului/conducătoarei de
doctorat în următoarele situaţii:
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a) Conducătorul/conducătoarea de doctorat este indisponibil o perioadă mai mare
de un an sau nu respectă clauzele din contractul de studii universitare de doctorat
încheiat;
b) Există alte motive întemeiate în acest sens ale doctorandului/doctorandei.
(2) Doctorandul/doctoranda poate solicita schimbarea conducătorului/conducătoarei de
doctorat numai în cadrul aceluiaşi domeniu de doctorat.
(3) Cererea de schimbare a conducătorului/conducătoarei de doctorat în cadrul IOSUD
SNSPA este aprobată de Preşedintele SNSPA.
(4) Transferul doctorandului/doctorandei la un alt IOSUD se face cu acordul celor două
instituţii implicate în transfer şi cu respectarea prevederilor legale.
(4’) Conducatorul/conducatoarea de doctorat poate cere, pe motive întemeiate, încetarea
colaborării ci un doctorand/o doctorandă. Cererea conducatorului de doctorat este avizată
deConsiliul Ştiinţific al Şcolii Doctorale, care propune un alt conducător/altă conducătoare de
doctorat şi este aprobata Preşedintele SNSPA.
Art. 15. (1) Doctorandul/doctoranda poate solicita schimbarea temei tezei de doctorat o singură
dată în timpul programului de cercetare ştiinţifică, în cadrul aceluiaşi program de cercetare sau pe
baza susţinerii, cu succes, a unui nou proiect de cercetare.
(2) Schimbarea temei tezei de doctorat se aprobă de Consiliul ştiintific al şcolii doctorale la
propunerea conducătorului ştiinţific în cadrul aceluiaşi domeniu în care a fost înmatriculat/ă
doctorandul/doctoranda şi nu implică modificarea duratei ciclului de studii universitare de doctorat.
(3) În cazul doctoratului în cotutelă, schimbarea temei tezei de doctorat se face cu acordul
ambelor instituţii implicate.

CAPITOLUL III
Statutul doctorandului / doctorandei
Art. 16. (1) Persoana admisă la doctorat are pe întreaga perioadă de desfăşurare a acestuia – de la
înmatricularea în ciclul de studii de doctorat până la susţinerea publică a tezei de doctorat – calitatea
de doctorand/doctorandă, calitate asimilată celei de asistent de cercetare pe perioada programului de
pregătire universitară avansată şi de cercetător ştiinţific pe perioada programului de cercetare
ştiinţifică.
Doctorandul/doctoranda exmatriculat(ă) pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în
ciclul de studii universitare de doctorat pierde statutul de doctorand/doctorandă iar dacă a fost
bursier, el/ea pierde, în mod automat, şi drepturile de bursă de studii.
Art 161) În cazul în care conducătorului/conducătoarei de doctorat i s-a conferit calitatea de
conducător de doctorat într-un domeniu nou şi acesta a renunţat la conducerea de doctorat în
vechiul domeniu, doctoranzii/doctorandele vor finaliza studiile universitare de doctorat în domeniul
în care a fost înmatriculat sub coordonarea, în cotutelă, de către un nou conducător/conducătoare de
doctorat şi a conducătorului/conducătoarei de doctorat stipulat în contractul de studii.
Art. 17. (1) Doctorandul/doctoranda înscris(ă) la forma de învăţământ de zi poate obţine bursă de
doctorat în condiţiile art. 3 (2). Bursa se suspendă automat pentru perioadele de întrerupere a
studiilor de doctorat.
Bursele sunt revizuite semestrial în raport cu îndeplinirea integrală a obligaţiilor de pregătire
şi cercetare ale doctorandului/doctorandei aferente semestrului anterior.
(2) Bursa de doctorat reprezintă o indemnizaţie egală cel puţin cu salariul brut de asistent de
cercetare, pentru perioada programului de pregătire universitară avansat, şi de cercetător ştiinţific,
pentru perioada programului de cercetare ştiinţifică.
(3) Bursa de doctorat se acordă din veniturile provenite din sume alocate de la bugetul de
stat, din venituri proprii, donaţii, sponsorizări, granturi şi alte surse, în condiţiile legii. Prin studiile
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de cercetare din cadrul SNSPA sau individual, doctorandul/doctoranda poate obţine resurse
suplimentare de finanţare a studiilor (granturi de cercetare, contracte de consultanţă etc.).
(4) Prin contractul de studii, doctoranzilor bursieri li se poate solicita efectuarea, fără plată, a
4-6 ore didactice pe săptămână.
(5) Doctoranzii/doctorandele pot efectua in afara timpului de pregatire doctorala activităţi
didactice retribuite în regim de cumul sau de plată cu ora .
Art. 18. (1) Pe toată durata activităţii, doctorandul/doctoranda de la forma de învăţământ de zi, care
obţine bursă, beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă, de alte drepturi şi obligaţii de revin
salariatului.
(2) Contribuţiile datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru
şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru
doctoranzii bursieri, se plătesc lunar de către SNSPA. Baza de calcul a contribuţiilor datorate o
constituie cuantumul bursei.
(3) După susţinerea tezei de doctorat, Serviciul resurse umane eliberează o adeverinţă care
atestă că perioada în care doctorandul/doctoranda a urmat studiile universitare de doctorat în forma
de învăţământ de zi şi cu bursă constituie vechime în muncă.
(4) În cazul doctoranzilor români admişi pe locurile finanţate de la buget precum şi a
doctoranzilor străini bursieri ai statului român sau pe cont propriu nevalutar (fără plata taxelor, însă
cu suportarea integrală, pe cont propriu, a cheltuielilor de întreţinere), cheltuielile pentru
organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire universitară avansată şi de cercetare ştiinţifică
se suportă din bugetul SNSPA.
(5) În cazul doctoranzilor admişi pe locurile cu taxă, cheltuielile pentru organizarea şi
desfăşurarea programelor de pregătire universitară avansată şi de cercetare ştiinţifică, precum şi
pentru alte activităţi specifice programului doctoral, vor fi cuprinse în taxa de şcolarizare aprobată,
anual, de Senatul SNSPA. Taxa se stabileşte pe fiecare an din programul de doctorat.
(6)
În cazul doctoranzilor străini înmatriculaţi pe cont propriu valutar, cheltuielile pentru
organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire universitară avansată şi de cercetare ştiinţifică,
precum şi cele aferente altor activităţi cuprinse în programul doctoral se suportă de către
doctorand/doctorandă la nivelurile stabilite, conform reglementărilor în vigoare.
(7)
Pentru susţinerea tezei de doctorat, Senatul SNSPA stabileşte, anual, pentru toţi
doctoranzii/doctorandele, o taxă de susţinere de tezei şi de finalizare a doctoratului, corespunzătoare
cheltuielilor ocazionate de aceste activităţi.
Art. 19. (1) Doctoranzii/doctorandele, care îndeplinesc toate obligaţiile de studiu şi cercetare
prevăzute în contract şi susţin, cu succes, teza de doctorat, primesc titlul de doctor în domeniul de
studiu abordat, cu condiţia confirmării tilului de doctor de către Ministrul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului.
(2) Conducătorul/conducătoarea de doctorat are obligaţia să urmărească modul în care
doctorandul/doctoranda realizează activităţile din programul de studii universitare de doctorat.
(3) În cazul în care doctorandul/doctoranda nu-şi îndeplineşte, în termenele aprobate,
obligaţiile aferente, va fi exmatriculat, la cererea conducătorului/conducătoarei de doctorat sau
autosesizarea Consiliului Ştiinţific sau a conducerii SNSPA.
(4) Decizia de exmatriculare este emisă de Rector.
(5) O persoana poate urma o singura data, pentru un ciclu legal, studii universitare de
doctorat pe locuri finantate din bugetul public.
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CAPITOLUL IV
Admiterea la studii universitare de doctorat
Art. 20. (1) Admiterea candidaţilor la doctorat, indiferent de forma de învăţământ în care se
organizează, se face prin concurs organizat anual, de regulă, înainte de începerea anului universitar.
Concursul de admitere se desfăşoară pe baza unui interviu menit să evidenţieze traseul şi
performanţele profesionale ale candidatului/candidatei, preocupările sale ştiinţifice şi nivelul
cunoaşterii în domeniul de doctorat, standardul cercetărilor recente şi capacitatea
candidatului/candidatei de a-şi asuma iniţiative teoretice, experimentale şi metodologice pentru aria
tematică abordată, precum şi alte argumente profesionale şi ştiinţifice şi un examen de competenţă
lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională.
(2) În cazul candidaţilor/candidatelor care au diploma de licenţă obţinută într-un domeniu
diferit de acela în care urmează să se efectueze doctoratul, comisia de admitere verifică măsura în
care cunoştinţele de specialitate, la data susţinerii concursului, permit activitatea de pregătire de
doctorat, precum şi dacă preocupările candidaţilor/candidatelor justifică orientarea spre noul
domeniu ales.
(3) Durata examinării fiecărui/ei candidat/candidate este de cel mult două ore.
(4) Premergător interviului fiecare candidat va susţine un examen de competenţă lingvistică,
eliminatoriu, pentru o limbă de circulaţie internaţională, de regulă, engleza sau franceza.
(5) Examenul de competenţă lingvistică se susţine la catedra de specialitate din SNSPA;
candidaţii / candidatele care obţin minimum nota 8 sunt declaraţi admişi.
Candidaţii/candidatele posesori(oare) ai/ale unor certificate de competenţă lingvistică
recunoscute internaţional precum şi cei care au diploma de licenţă cu specializare una dintre limbile
de circulaţie internaţională pentru care se susţine examenul de competenţă lingvistică, pot să nu
susţină acest examen.
(6) Pentru fiecare domeniu de doctorat din cadrul IOSUD SNSPA, Consiliile Ştiinţifice ale
Şcolilor Doctorale elaborează metodologia proprie de desfăşurare a probei de interviu, care este
aprobată de către Preşedintele SNSPA.
(7) Dosarul candidatului / candidatei la concursul de admitere la doctorat conţine
următoarele documente:
- Cerere de înscriere la concurs;
- Fişa de înscriere, completată cu majuscule şi care să conţină toate datele cerute;
- Curriculum vitae şi lista lucrărilor publicate (inclusiv lucrări de specialitate prezentate
public) şi extrase ale publicaţiilor relevante pentru domeniul doctoratului;
- Copie legalizată după certificatul de naştere;
- Copie legalizată (eventual tradusă şi legalizată) după diploma de bacalaureat sau
echivalentul acesteia;
- Copie legalizată (eventual tradusă şi legalizată) după diploma de licenţa sau echivalentul
acesteia, cu anexele corespunzătoare legalizate;
- Copii legalizate (eventual traduse şi legalizate) după diploma de studii postuniversitare
(studii aprofundate, masterat, doctorat) sau echivalentul acestora;
- Certificat de căsătorie (copie legalizată sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul);
- Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere.
Candidaţii / candidatele care au urmat studiile în străinătate vor prezenta traducerea
legalizată a diplomei obţinute, precum şi echivalarea acesteia în cadrul Consiliului Naţional de
Atestare a titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării.
(8) Tematica generală pentru concurs şi bibliografia aferentă se elaborează de Consiliile
Ştiinţifice, se aprobă de către Preşedintele SNSPA şi se pun la dispoziţia celor interesaţi, de regulă,
cu cel puţin patruzeci de zile înainte de data începerii concursului. Fiecare conducător/conducătoare
de doctorat anunţă, odată cu acestea, ariile tematice de cercetare pentru care pot opta candidaţii.
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Art. 21. (1) Pentru fiecare sesiune de admitere la studiile universitare de doctorat un/o
conducător/conducătoare de doctorat poate propune un număr de locuri în limita numărului maxim
de 15 doctoranzi/doctorande fară taxă pe care are dreptul să-i îndrume.
(2) Admiterea se susţine în faţa unei (unor) comisii de admitere la doctorat. La concursul de
admitere la doctorat se pot organiza una sau mai multe comisii de admitere la doctorat. Numărul şi
componenţa comisiilor se propun de către conducătorii/conducătoarele de doctorat prin consens şi
se aprobă de Biroul Senatului. De regulă, comisiile sunt formate din cel puţin trei membri şi sunt
constituite din conducători/conducătoare de doctorat şi alţi specialişti, care au titlul de doctor şi
funcţia didactică de cel puţin conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II. Din comisii
pot face parte şi specialişti din alte universităţi sau institute de cercetare în domeniu, precum şi
specialişti din alte ţări care îndeplinesc aceste condiţii.
(3) Fiecare membru al comisiei va aprecia prestaţia candidaţilor/candidatelor printr-o notă
de la 10 la 1, pe baza criteriilor formulate în art. 20 (1). Nota se acordă individual, de către fiecare
membru al comisiei. Calificativul final al fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică a
notelor atribuite de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire. Media minimă de admitere
este 8,00.
(4) Candidaţii/candidatele vor fi clasaţi/e şi declarati/e admişi/se în ordinea descrescătoare a
mediilor, în funcţie de limita locurilor disponibile anunţate pentru concurs în cadrul fiecărei Şcoli
doctorale. Pentru declararea ultimului admis, în cazul unor medii egale, departajarea se face în
funcţie de activitatea ştiinţifică (lucrări publicate, monografii, studii, comunicări ştiinţifice etc).
(5) Numărul de locuri finanţate de la buget şi cele cu taxă, condiţiile de concurs şi data
concursului se afişează pe pagina de internet a SNSPA, cu cel puţin trei luni înainte de organizarea
concursului.
(6) Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul fundamental şi
domeniul de doctorat pentru care s-a înscris candidatul. El se organizează simultan pentru locurile
finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă, statutul candidaţilor admişi stabilindu-se în funcţie de
opţiunea exprimată la data înscrierii şi de rezultatele concursului de admitere.
Art. 22. (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat
absolvenţii studiilor universitare de masterat, precum şi absolvenţii învăţământului universitar cu
diplome de licenţă de lungă durată sau echivalente.
(2) Regimul de studii al cetăţenilor din Uniunea Europeană şi a celor din Republica
Moldova care doresc să urmeze doctoratul în România este acelaşi cu cel al cetăţenilor români.
SNSPA poate asigura, la cererea doctorandului străin, curs pregătitor de limba română, conform
reglementărilor în vigoare.
(3) Admiterea la studii universitare de doctorat a cetăţenilor străini necomunitari se
reglementează prin ordin al M.Ed.C.T.
Art. 23. (1)Înmatricularea candidaţilor admişi se face prin Decizie a Rectorului SNSPA.
(2) Evidenţa doctoranzilor/doctorandelor, a programelor de pregătire şi a rezultatelor
obţinute se realizează de către Biroul de pregătire doctorală al SNSPA.
CAPITOLUL V
Elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat
Art. 24. (1) Teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei
abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea şi soluţionarea temei, precum şi
modalităţi de validare ştiinţifică a acestora.
Art. 25. (1) Teza de doctorat constituie raportul final al realizării şi valorificării programului de
cercetare ştiinţifică, încorporând rezultatele validate şi în rapoartele intermediare ce au făcut
obiectul programului de cercetare.
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Totodată, teza de doctorat va evidenţia:
a) stadiul şi nivelul cunoaşterii referitor la tema abordată;
b) prezentarea şi explicitarea instrumentelor metodologice şi de cercetare utilizate;
c) aspectele interdisciplinare, precum şi proiecţia acestora în contextul ştiinţelor politice,
ştiinţelor administrative, sociologiei şi ştiinţelor comunicării;
d) contribuţia proprie adusă de doctorand la aprofundarea şi dezvoltarea temei;
e) posibilităţi şi căi noi de investigare ştiinţifică a temei şi de valorificare a rezultatelor
obţinute.
(2) Teza de doctorat poate fi redactată într-o limbă de circulaţie internaţională, conform
prevederilor contractului de studii de doctorat.
(3) Teza de doctorat finalizată este supusă unei analize preliminare în cadrul catedrei de
specialitate sau al centrului de cercetare, înainte de a fi propusă evaluării de către membrii comisiei
de doctorat.
(4) Teza de doctorat se depune la IOSUD SNSPA împreună cu referatul favorabil al
conducătorului de doctorat şi cu o sinteză a analizei preliminare efectuate de catedra de specialitate
sau de centrul de cercetare.
(5) În cazul doctoratului în cotutelă, teza de doctorat se depune la IOSUD care a făcut
înmatricularea iniţială a doctorandului, împreună cu referatele favorabile ale celor doi conducători
de doctorat şi cu sinteza analizei / analizelor preliminare prevăzute la alin. (3).
Art. 26. (1) La propunerea conducătorului/conducătoarei de doctorat, Presedintele SNSPA aprobă
componenţa unei comisii de evaluare a tezei de doctorat denumită în continuare comisie de
doctorat.
(2) Comisia de doctorat este alcătuită din cinci persoane, respectiv preşedintele,
conducătorul/conducătoarea de doctorat şi trei referenţi oficiali, dintre care cel puţin doi îşi
desfăşoară activitatea în afara SNSPA.
(3) Preşedintele comisiei este un reprezentant al Senatului SNSPA având gradul didactic de
minim conferenţiar universitar.
(4) Referenţii oficiali sunt specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, cu
titlul de doctor şi au funcţia didactică sau ştiinţifică de cel puţin de conferenţiar universitar sau
cercetător ştiinţific principal gradul I.
(5) Din comisie pot face parte şi specialişti din alte ţări, care îndeplinesc condiţiile prevăzute
la alin. (4).
(6) În cazul doctoratului în cotutelă, comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat
cuprinde reprezentanţi ai ambelor IOSUD. Comisia de doctorat poate fi completată cu 1-2 referenţi
provenind din alte instituţii de învăţământ superior, la propunerea conducătorilor de doctorat.
Art. 27. (1) Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză a tezei la Biroul de
pregătire doctorală al SNSPA în termen de maximum 30 de zile de la primirea tezei de doctorat. În
cazul în care unul sau mai mulţi referenţi oficiali apreciază, în mod justificat, că teza de doctorat
este nesatisfăcătoare, aceasta va trebui refăcută. Teza de doctorat refăcută se va depune la Biroul de
pregătire doctorală al SNSPA într-un termen de maximum şase luni, cu acordul scris al
conducătorului de doctorat şi al referenţilor implicaţi.
(2) În cazul în care unul dintre referenţii oficiali din comisia de doctorat devine indisponibil,
el poate fi schimbat la propunerea conducătorului de doctorat şi cu aprobarea Preşedintelui SNSPA.
(3) Referentul care, din motive obiective, absentează de la susţinerea publică, va trimite
preşedintelui comisiei referatul de analiză asupra tezei de doctorat, o declaraţie scrisă care îşi va
exprima calificativul acordat precum şi motivul neparticipării la susţinerea publică a tezei de
doctorat.
(4) Organizarea susţinerii publice a tezei de doctorat poate fi demarată numai dacă referatele
tuturor membrilor comisiei de doctorat sunt favorabile.
Art. 28. (1) În vederea susţinerii publice a tezei, doctorandul/doctoranda va elabora rezumatul tezei
de doctorat.
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(2) În situaţia în care teza este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, rezumatul tezei
de doctorat se scrie, obligatoriu, şi în limba română.
(3) Rezumatul tezei de doctorat şi autoevaluarea se depun la Biroul de pregătire doctorală al
SNSPA împreună cu referatele favorabile ale membrilor comisiei de doctorat.
(4) Doctorandul trebuie să depună la biblioteca SNSPA teza de doctorat şi rezumatul tezei
de doctorat, cu cel puţin 15 zile înainte de susţinerea publică, în formă scrisă pentru consultarea lor
de către cei interesaţi, asigurându-se regimul pentru materiale nepublicate. Doctorandul va depune
teza atât în formă scrisă, cât şi în formă electronică la Biroul de pregătire doctorală al SNSPA.
Art. 29. (1) Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică, în faţa Comisiei de doctorat.
(2) Data şi locul susţinerii acesteia se stabileşte în intervalul de minimum 15 zile şi de
maximum trei luni de la data aprobării Comisiei de doctorat şi se afişează cu cel puţin 15 zile
înainte de data stabilită de preşedintele Comisiei de doctorat.
(3) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin patru din cei cinci
membri ai comisiei, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de
doctorat.
(4) În cazul tezei de doctorat redactate într–o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea
publică se poate face în limba respectivă.
Art. 30. (1) Susţinerea publică a tezei de doctorat se constituie într-o dezbatere ştiinţifică şi
profesională la care participă doctorandul/doctoranda, membrii comisiei şi specialiştii aflaţi în sală.
(2) Dezbaterea se axează pe elementele de originalitate şi excelenţă ale tezei de doctorat,
precum şi pe recunoaşterea rezultatelor obţinute.
(3) Dezbaterea se desfăşoară astfel: prezentarea tezei şi a rezultatelor obţinute de către
doctorand/doctorandă; prezentarea referatelor de către conducătorul/conducătoarea de doctorat şi de
către referenţii oficiali; întrebări şi răspunsuri la care participă, deopotrivă, doctorandul/doctoranda,
membrii comisiei şi specialiştii aflaţi în sală.
(4) Cheltuielile ocazionate de susţinerea publică a tezei de doctorat sunt suportate din
fondurile IOSUD.
Art. 31. (1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia evaluează şi deliberează asupra
calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt
foarte bine, bine sau satisfăcător. Calificativul se supune la vot şi devine hotărâre a întregii comisii
numai în condiţiile în care a întrunit majoritatea voturilor (minimum trei voturi).
(2) Dacă doctorandul/doctoranda a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de
cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului foarte bine
sau bine, comisia comunică auditoriului hotărârea de a acorda doctorandului/doctorandei titlul de
doctor.
(3) În cazul atribuirii calificativului satisfăcător, comisia de doctorat va preciza elementele
de conţinut care urmează a fi refăcute sau completate în teza de doctorat şi va solicita, într–un
termen fixat de comisie, o nouă susţinere publică a tezei. La expirarea termenului, comisia de
susţinere publică a tezei de doctorat analizează îndeplinirea cerinţelor şi supune la vot un nou
calificativ. În cazul în care calificativul acordat este tot satisfăcător, teza de doctorat este
considerată respinsă şi doctorandul/doctoranda este exmatriculat(ă).
(4) Distincţiile SUMMA CUM LAUDE, MAGNA CUM LAUDE, CUM LAUDE se acordă
pentru tezele de doctorat cu un coeficient marcat de originalitate. Acordarea acestor distincţii se
face dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
I.
Doctorandul/doctoranda a obţinut calificativul foarte bine la susţinerea tezei de doctorat.
II.
Teza de doctorat probează îndeplinirea standardelor ştiinţifice şi tehnice, originalitate în
definirea problemelor şi metodelor, recunoscute în cadrul referatelor membrilor
comisiei. De asemenea, modul de susţinere a tezei dovedeşte un nivel ridicat al
competenţei profesionale a candidatului.
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III.

1. Distincţia CUM LAUDE se acordă numai dacă realizări ale activităţii de doctorat,
descrise în teza de doctorat, au fost publicate sau acceptate pentru publicare în reviste de
specialitate de categoria B (CNCSIS).
2. Distincţia MAGNA CUM LAUDE se acordă numai dacă realizări ale activităţii de
doctorat descrise în teza de doctorat au fost publicate sau acceptate pentru publicare
în reviste de specialitate de categoria B+ (CNCSIS).
3. Distincţia SUMMA CUM LAUDE se acordă numai dacă realizări ale activităţii de
doctorat descrise în teza de doctorat: au fost publicate sau acceptate pentru publicare în
reviste de specialitate de circulaţie de categoria A (CNCSIS).
(Categoriile
de
reviste
recunoscute
CNCSIS
sunt
descrise
la
adresa:
http://www.cncsis.ro/cenaposs/2008/rev_ed/categoriile_CNCSIS.pdf)
(5) Niciuna dintre aceste distincţii nu poate fi acordată dacă au fost formulate rezerve
întemeiate faţă de lucrarea de doctorat. În cazul acordării uneia din aceste distincţii, dacă unii
membri ai comisiei au avut opinii diferite de cea rezultată prin vot, ei pot solicita menţionarea
acestora în procesul verbal.
(6) SNSPA publică pe site-ul său rezumatul tezei de doctorat în format electronic. De
asemenea IOSUD pune la dispoziţia celor interesaţi teza de doctorat, prin intermediul Bibliotecii
SNSPA.
CAPITOLUL VI
Asigurarea calităţii în cadrul studiilor universitare de doctorat
Art. 32. (1) Studiile universitare de doctorat fac obiectul procedurilor de asigurare internă şi externă
a calităţii, stabilite pe baza Legii privind asigurarea calităţii în educaţie, a bunelor practici
internaţionale şi a reglementărilor SNSPA.
(2) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Senatul SNSPA
poate propune M.Ed.T.C. luarea următoarelor măsuri:
a) retragerea dreptului de a organiza concurs de admitere în unele domenii de doctorat,
pentru selectarea de noi doctoranzi/doctorande, pe o perioadă de până la trei ani;
b) retragerea calităţii de conducător/conducătoare de doctorat;
c) retragerea titlului de doctor.
(3) Redobândirea dreptului de a mai organiza concurs de admitere în ciclul de studii
universitare de doctorat pentru unele domenii se poate obţine pe baza unui nou raport de evaluare
aprobat de Senatul SNSPA, şi, după caz, cu avizarea C.N.A.T.D.C.U. şi cu aprobarea M.Ed.C.T.
(4) Redobândirea calităţii de conducător/conducătoare de doctorat se poate obţine la
propunerea Senatului SNSPA, pe baza unui raport de evaluare internă.
(5) Conducătorii/conducătoarele de doctorat şi I.O.S.U.D. – SNSPA se evaluează intern o
dată la cinci ani.
CAPITOLUL VII
Conferirea titlului de doctor şi eliberarea diplomei
Art. 33. (1) Hotărârea Comisiei de doctorat conţinând propunerea de conferire a titlului ştiinţific de
doctor se înaintează Preşedintelui SNSPA.
(2) După verificarea îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la obligaţiile
doctorandului/doctorandei pe timpul programului de pregătire, a legalităţii organizării susţinerii
tezei de doctorat, a hotărârii comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat, Biroul de pregătire
doctorală din SNSPA transmite dosarul de doctorat şi un exemplar al tezei de doctorat la M.Ed.C.T,
în vederea validării de către CNATDCU a titlului de doctor propus de comisia de doctorat.
Art. 34. Conferirea titlului de doctor se face prin ordin al M.Ed.C.T., la propunerea
C.N.A.T.D.C.U.
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Art. 35. (1) Diploma de doctor se redactează în limba română şi engleză şi se eliberează de către
SNSPA, pe baza ordinului M.Ed.C. T.
(2) Diploma de doctor specifică: tipul de doctorat – ştiinţific – , precum şi domeniul în care
a fost obţinut titlul şi titlul tezei.
(3) Pe baza ordinului M.Ed.C.T., diploma de doctor se eliberează de către Biroul „Diplome”
din SNSPA.
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 36. Pentru doctoranzii/doctorandele înscrişi la studii de doctorat înainte de data de 24 iunie
2005 se aplică reglementările în vigoare la data înmatriculării lor la doctorat.
Art. 37. Fiecare dintre referenţii oficiali ai comisiilor de doctorat este remunerat de către SNSPA,
potrivit normelor în vigoare.
Art. 38. Pe parcursul programului de doctorat, doctoranzii/doctorandele beneficiază de dreptul de a
folosi, în condiţiile regulamentelor SNSPA în vigoare, laboratoarele, bibliotecile, resursele
electronice şi alte mijloace moderne de studiu şi cercetare ale SNSPA.
Art. 39. Pentru IOSUD SNSPA, separat pentru fiecare domeniu de doctorat, vor fi evidenţiate în
contabilitate veniturile şi cheltuielile asigurându-se susţinerea eficientă a studiilor universitare de
doctorat.
Art. 40. Prezentul Regulament a fost modificat şi aprobat în şedinţa Senatului SNSPA din data de
07.02.2011 prin Decizia nr. 15/09.02.2011.
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