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UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE BIOLOGIE 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE BIOLOGIE 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PROGRAMULUI DE STUDII 

UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN BIOLOGIE 

 

 

Capitolul I - Dispoziţii generale 
 

Art. 1.  
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a programului de studii universitare de doctorat în 

biologie adoptat în temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare („Legea”), al Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 

universitare, cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 

privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat cu modificările și completările 

ulterioare („Codul”), al Regulamentului studiilor universitare de doctorat în Universitatea din 

București, în forma consolidată din 21 martie 2018 („Regulamentul”) și al Cartei 

Universității din București din 2016 („Carta”); 

 

(2) Regulamentul se aplică Şcolii Doctorale de Biologie, care funcţionează sub coordonarea 

Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) în cadrul Universităţii din 

Bucureşti; 

 

(3) Potrivit principiului subsidiarităţii, toate domeniile care nu sunt reglementate expres prin 

„Lege”, „Cod”, Cod etică sau Regulament al Scolii doctorale de biologie sunt, în limita 

acestora, de competenţa Consiliului Şcolii Doctorale în Biologie (CȘDB), prin hotărâri 

adoptate în temeiul acestora.  

 

 

Capitolul II - Studiile universitare de doctorat 
 

Art.2. 

(1) Școala Doctorală de Biologie sub coordonarea CSUD organizează studii universitare de 

doctorat științific; 

 

(2) Admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat în biologie se realizează într-o singură 

sesiune anuală, desfăşurată înainte de începerea anului universitar, în luna septembrie. În 

cazul cetățenilor străini se poate organiza o sesiune de admitere în luna ianuarie; 

 

(3) Înmatricularea studenţilor-doctoranzi se face cu prima zi a anului universitar sau prima zi a 

semestrului II, în cazul doctoranzilor străini admiși în a doua sesiune; 

  

(4) Metodologia de admitere la doctorat este elaborată de CȘDB validată de CSUD și făcută 

publică pe site-ul Facultăţii de Biologie la adresa: 

http://www.bio.unibuc.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=436:admitere-

studii-universitare-de-doctorat&catid=110&Itemid=204 

 

(5) Programul de studii universitare de doctorat se desfășoară pe parcursul a 6 semestre (3 ani) 

și cuprinde 2 componente obligatorii: 

a. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate;  

http://www.bio.unibuc.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=436:admitere-studii-universitare-de-doctorat&catid=110&Itemid=204
http://www.bio.unibuc.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=436:admitere-studii-universitare-de-doctorat&catid=110&Itemid=204
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b. Program de cercetare științifică finalizat cu susținerea tezei de doctorat; 

 

(6) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate are o durată efectivă cumulată 

de maximum 3 luni, echivalentul a 12 săptămâni de activitate didactică și a maximum 144 

de ore efective, şi un număr de 30 de credite. Programul de cercetare ştiinţifică cumulează 

un număr de 150 de credite. Normarea a mai mult de 144 de ore, până la un maxim de 240 

de ore, se avizează de CSUD și se aprobă de Consiliul de Administrație. Programul se 

desfăşoară compact pe durata unui an universitar şi poate fi urmat de studenţii-doctoranzi în 

primul an universitar;  

 

(7) În programul de studii universitare de doctorat în Biologie sunt incluse activități care să 

asigure formarea științifică a doctorandului: 

a. Cursuri oferite de Școala doctorală de Biologie: (1) Managementul și etica 

cercetării biologice; (2) Proiectarea și redactarea unei lucrări științifice; (3) 

Prelucrări statistice și bioinformatice ale datelor experimentale; (4) Etică și 

integritate academică; 

b. Cursuri dedicate competenţelor transversale, oferite de alte școli doctorale; 

c. Activități de cercetare sub îndrumare; 

d. Prezentări rapoarte de cercetare; 

e. Participări la evenimente științifice; 

 

(8) Consiliul Școlii Doctorale de Biologie evaluează anual oportunitatea, structura și conținutul 

programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, după consultarea 

conducătorilor de doctorat și a studenților-doctoranzi. Propunerile de modificare a 

programului vor fi supuse aprobării Consiliului Școlii Doctorale; 

 

(9) Îndrumarea studentului-doctorand de către conducătorul de doctorat se realizează pe 

perioada programului de doctorat (inclusiv pe durata programului de pregătire bazat pe 

studii universitare avansate), a cărui durată este, de regulă, de 3 ani, care poate include una 

sau mai multe perioade de prelungire, de maximum 2 ani, care, cumulate, nu pot depăși 2 

ani; 

 

(10) Comisia de susținere publică a tezei de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat 

(conducătorii de doctorat, în cazul tezelor în cotutelă) și aprobată de CȘDB (de consiliul 

scolii doctorale din care face parte conducătorul de doctorat principal) și de rectorul 

Universității (inclusiv în  cazul tezelor de doctorat în cotutelă, când conducătorii de doctorat 

fac parte din două IOSUD, iar Universitatea este IOSUD principală); 

 

(11) Tezele de doctorat susținute vor fi stocate într-o arhivă electronică administrată de 

Universitate și vor primi un cod de identificare. Catalogul electronic al acestor teze de 

doctorat va fi liber accesibil online. Condițiile de acces la textul complet al tezelor de 

doctorat vor fi reglementate printr-o procedură specifică adoptată de CSUD, cu respectarea 

drepturilor de autor și a prevederilor legislației în vigoare; 

 

Capitolul III - Scoala Doctorală de Biologie 

Art. 3. 

(1) Școala Doctorală de Biologie funcționează în cadrul Facultății de Biologie, Universitatea din 

București și organizează doctorat științific în domeniul Biologie pentru următoarele direcții 

de cercetare: Biologie celulară și moleculară, biochimie, biologia dezvoltării, bioinformatică, 

biofizică, botanică, fiziologie animală și vegetală, genetică, microbiologie, zoologie; 

http://www.bio.unibuc.ro/pdf/doctorat_2016/Managementul%20%C8%99i%20etica%20cercet%C4%83rii%20biologice.pdf
http://www.bio.unibuc.ro/pdf/doctorat_2016/Managementul%20%C8%99i%20etica%20cercet%C4%83rii%20biologice.pdf
http://www.bio.unibuc.ro/pdf/doctorat_2016/Proiectarea%20%C8%99i%20redactarea%20unei%20lucr%C4%83ri%20%C8%99tiin%C8%9Bifice.pdf
http://www.bio.unibuc.ro/pdf/doctorat_2016/Prelucrari%20statistice%20si%20bioinformatice%20ale%20datelor%20experimentale.pdf
http://www.bio.unibuc.ro/pdf/doctorat_2016/Prelucrari%20statistice%20si%20bioinformatice%20ale%20datelor%20experimentale.pdf
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(2) În statul de funcții al Școlii Doctorale de Biologie se pot înscrie posturile conducătorilor de 

doctorat care optează în acest sens, precum și posturile personalului de cercetare, studenților-

doctoranzi și ale membrilor comisiei de îndrumare; 

  

(3) Fac parte din Școala Doctorală de Biologie conducătorii de doctorat, cadrele didactice și de 

cercetare afiliate, care nu sunt conducători de doctorat, studenții doctoranzi, cercetătorii 

postdoctorali, membrii comisiilor de indrumare;  

Art. 4.  

(1) Conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale de Biologie se întrunesc în ședință cel 

puțin o dată pe semestru; 

  

(2) Ședințele sunt valid constituite indiferent de numărul conducătorilor de doctorat care 

participă, iar hotărîrile se adoptă cu votul majorității absolute a membrilor prezenți; 

 

(3) Hotărârile au caracter consultativ pentru CȘDB, cu excepția cazurilor în care „Legea”, 

„Codul”, „Carta” sau Regulamentul școlii doctorale dispun altfel; 

  

(4) La ședințe pot participa, fără drept de vot, membrii CȘDB, care nu au calitatea de 

conducător de doctorat, directorul CSUD, decanul facultății și prodecanii. Directorul școlii 

doctorale poate invita să participe la ședințe pe directorii departamentelor și alte persoane; 

  

(5) Directorul școlii doctorale poate decide realizarea adunării în spațiul virtual și luarea 

hotărârilor prin vot electronic; 

Art. 5. 

(1) Numărul membrilor CȘDB se stabilește de Consiliul Facultății de Biologie, în raport de 

numărul total al conducătorilor de doctorat, și este de 7 membri: 3 conducători de doctorat, 

din care unul este directorul școlii doctorale, 2 doctoranzi și 2 persoane exterioare; 

 

(2) Toți membrii CȘDB sunt aleși de conducătorii de doctorat cu drept de vot, conform Legii, 

Codului și Cartei; 

 

(3) Pentru a fi ales în CȘDB, conducătorul de doctorat membru al Școlii Doctorale de Biologie 

trebuie sa aibă drept de vot și de a candida, conform „Legii”, „Codului” și „Cartei” și să 

îndeplinească criteriile minimale de abilitare în vigoare pentru domeniul Biologie;   

 

(4) Nu pot face parte în același timp din CȘDB un conducător de doctorat și un student-

doctorand condus de acesta sau 2 studenți-doctoranzi având același conducător de doctorat; 

  

(5) Persoanele exterioare din CȘDB trebuie să dețină titlul de doctor în domeniu. Se recomandă 

ca aceste persoane să nu fie conducători de doctorat în activitate la o școală doctorală din 

cadrul unei alte IOSUD din România; 

 

(6) Directorul școlii doctorale este ales direct în această calitate, dintre conducătorii de doctorat 

având drept de vot și de a candida, potrivit „Legii”, „Codului” și „Cartei”, dețin gradul 

didactic de profesor sau - prin excepție - de conferențiar universitar, este titular la 

Universitatea din București și îndeplinește criteriile minimale de abilitare în vigoare pentru 

domeniul Biologie. Directorul este membru al CȘDB, în limita numărului de membri care 

au calitatea de conducător de doctorat; 
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(7) Constituirea CȘDB pentru un mandat se face în următoarea ordine: a) alegerea și numirea 

directorului școlii doctorale, b) alegerea simultană a membrilor aleși prin vot 

conducător/conducătorii de doctorat, student-doctorand/studenții-doctoranzii și 

membru/membri externi; 

  

(8) Alegerea consiliului și directorului școlii doctorale este validată de Consiliul Facultății de 

Biologie. După alegere și validare, directorul școlii doctorale este numit în această funcție 

de directorul CSUD;  

 

Art. 6. 

(1) CȘDB se întrunește atât în ședințe ordinare de cel puțin două ori pe semestru, cât și în 

ședințe extraordinare la convocarea directorului școlii doctorale; 

  

(2) Ședinlele CȘDB sunt prezidate și actele consiliului școlii doctorale sunt semnate de 

directorul școlii doctorale. În cazul în care directorul școlii doctorale se află în imposibilitate 

de a-și exercita atribuțiile, consiliul școlii doctorale desemnează, dintre membrii săi 

(exceptând studentul-doctorand), un înlocuitor temporar; 

  

(3) Ședințele CȘDB sunt valid constituite dacă participă cel puțin două treimi din membri. 

Actele consiliului școlii doctorale sunt adoptate cu majoritatea membrilor prezenți, cu 

condiția votului favorabil al majorității absolute a membrilor CȘDB care au calitatea de 

conducător de doctorat; 

  

(4)  Directorul școlii doctorale poate decide realizarea adunării CȘDB în spațiul virtual și luarea 

hotărârilor prin vot electronic; 

  

(5) La ședințele CȘDB pot participa, fără drept de vot, directorul CSUD, decanul, prodecanii, 

precum și directorii centrelor sau laboratoarelor de cercetare din cadrul școlii doctorale, 

directorii departamentelor și alte persoane;  

 

Art. 7. 

(1) Consiliul școlii doctorale de Biologie are următoarele atribuții:  

a) adoptă regulamentul Școlii Doctorale de Biologie, pe care îl supune spre avizare 

conducătorilor de doctorat, Consiliului Facultații de Biologie și spre aprobare 

CSUD;  

b) adoptă metodologia și măsurile necesare pentru asigurarea calității studiilor 

universitare de doctorat, pentru buna desfășurare a evaluărilor periodice ale școlii 

doctorale și conducătorilor de doctorat, pentru respectarea normelor de etică și 

deontologie de către conducătorii de doctorat și studenții doctoranzi;  

c) adoptă programul de studii doctorale, inclusiv programul de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate, pe care îl supune spre avizare CȘDB și spre aprobare CSUD;  

d) hotărăște înființarea, în cadrul Școlii Doctorale de Biologie, a unui centru de studii 

universitare doctorale avansate, adoptă regulamentul și numește directorul acestuia, 

dintre conducătorii de doctorat;  

e) hotărăște înființarea, în cadrul Școlii Doctorale de Biologie, de centre sau laboratoare 

de cercetare, aprobă regulamentele și numește directorii acestora;  

f) avizează și fundamentează conform standardelor și criteriilor proprii dobândirea și 

decide încetarea calitații de membru al Școlii Doctorale de Biologie a cadrelor 

didactice sau de cercetare având calitatea de conducător de doctorat;  

g) stabilește standarde și aprobă afilierea și încetarea afilierii la Școala Doctorală de 

Biologie a cadrelor didactice și de cercetare care nu au calitatea de conducător de 
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doctorat și care desfășoară activități didactice sau de cercetare la școala doctorală, 

inclusiv în calitate de membri ai comisiilor de indrumare; 

h) stabilește standarde și aprobă referenții oficiali membri ai comisiilor de doctorat și 

aprobă componența comisiilor de doctorat;  

i) verifică îndeplinirea standardelor minimale pentru domeniul Biologie în cazul 

candidaților care doresc susținerea tezei de abilitare în cadrul Școlii Doctorale de 

Biologie și numește membrii comisiilor de abilitare; 

j) stabilește standarde pentru persoanele exterioare și pentru studenții-doctoranzi care 

candidează pentru calitatea de membru al CȘDB;  

k) stabilește criteriile minimale și orientative pentru conținutul și forma concursului de 

admitere la doctorat și avizează înmatricularea studenților-doctoranzi;  

l) avizează modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat, elaborat de 

școala doctorală, și îl supune spre aprobare CSUD;  

m) stabilește cerințele de elaborare și formatul-tip al tezei de doctorat;  

n) decide încheierea actelor, acordurilor și parteneriatelor privind colaborările 

instituționale cu alte școli doctorale ale Universității din București, precum și cu 

școli doctorale din cadrul altor IOSUD, din țară sau din străinătate, inclusiv privind 

participarea la consorții internaționale și efectuarea studiilor universitare de doctorat 

în cotutelă cu alta școală doctoraă din cadrul Universitații sau cu o altă IOSUD din 

țară sau din străinătate, și le supune spre aprobare CSUD;  

o) avizează cererile studenților-doctoranzi de acordare de sprijin financiar pentru 

efectuarea de stagii de cercetare în țară sau în străinătate, în urma acordului 

conducatorului de doctorat, și le supune spre aprobare CSUD;  

p) aprobă cererile studenților-doctoranzi de prelungire, de întrerupere sau de reluare a 

activitații de doctorat, cu avizul conform al conducătorului de doctorat;  

q) stabilește regimul drepturilor de proprietate intelectuală pentru teza de doctorat;  

r) mediază conflictele dintre studenții-doctoranzi și conducătorii de doctorat;  

s) decide schimbarea conducătorului de doctorat;  

t) inițiază procedura de acordare a calității de profesor emerit profesorilor universitari 

care au calitatea de conducător de doctorat, la pensionare;  

 

(2) CȘDB exercită celelalte atribuții stabilite prin „Lege”, „Cod”, „Cartă”, Regulamentul 

studiilor universitare de doctorat în Universitatea din București, Regulamentul Școlii 

Doctorale de Biologie sau alte acte normative;  

 

Capitolul IV- Conducătorul de doctorat 

 

Art. 8. 

(1) Cadrele didactice și cercetătorii care solicită exercitarea conducerii de doctorat la Școala 

Doctorală de Biologie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele standarde minimale:  

 

a. Să fie în posesia atestatului de abilitare sau a unui alt document recunoscut oficial 

care să ateste dreptul de conducere de doctorat;  

 

b. Să îndeplinească standardele minimale de performanță științifică stabilite de către 

CNATDCU, pentru domeniul Biologie, în momentul depunerii cererii; 

 

c. Să facă dovada capacității de îndrumare a studenților și/sau de coordonare a 

proiectelor de cercetare;  

 

d. Să nu fie excluse dintr-o altă școală doctorală; 
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(2) Procedura de afiliere la Școala Doctorală de Biologie implică următoarele etape: 

  

a. Depunerea cererii de afiliere și a dosarului candidatului la Secretariatul Școlii 

Doctorale;  

 

b. Analiza dosarului de către o comisie, alcătuită din 3 membri titulari ai Școlii 

Doctorale de Biologie, prezidată de directorul acesteia;  

 

c. Propunerea privind afilierea sau neafilierea candidatului la Școala Doctorală de 

Biologie, pe baza unui proces verbal asumat de către toți membri comisiei, în care se 

vor specifica modalitățile de îndeplinire a criteriilor și justificarea 

acceptării/neacceptării candidaturii;  

 

d. Contestații – Candidatul poate contesta decizia de respingere în termen de 48 de ore. 

Analiza contestației se realizează de către o nouă comisie de conducători de doctorat 

alcătuită din 3 membri numiți de directorul Școlii Doctorale în termen de 3 zile de la 

depunerea contestației. Comisia de contestații întocmește un proces verbal cu o 

justificare temeinică în cazul schimbării deciziei. Dacă noua analiză confirmă 

rezultatul negativ, respingerea se consideră definitivă și o nouă contestație nu mai 

este admisă. În caz de respingere definitivă, dosarul candidatului este returnat 

imediat, se consemnează în procesul verbal al ședinței și se comunică CSUD; 

 

e. Avizarea propunerii de afiliere sau de respingere în Consiliul Școlii Doctorale și 

Consiliul Facultății de Biologie. Candidatul este declarat admis și obține statutul de 

membru în Școala Doctorală de Biologie după avizul CSUD și aprobarea Senatului 

Universității din București. Propunerea de respingere se comunică în termen de 3 zile 

de la decizie; 

 

(3) Recunoașterea calității de conducător de doctorat și de echivalare a doctoratului obținut în 

alte state se va face conform Procedurii privind recunoașterea automată  de către 

Universitatea din București a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de 

învățământ universitar acreditate din străinătate (https://doctorat.unibuc.ro/proceduri-

pentru-recunoasterea-calitatii-de-conducator-de-doctorat/). 

 

Art. 9. 

(1) Retragerea calității de membru al Școlii Doctorale de Biologie se va iniția în următoarele 

cazuri:  

a. abateri grave de la etica și deontologia academică; 

   

b. invalidarea definitivă de către CNATDCU a două teze de doctorat ale respectivului 

conducător de doctorat; 

  

c. alte situații prevăzute în legislația actuală sau în Metodologia privind monitorizarea, 

evaluarea și asigurarea calității studiilor universitare de doctorat în vigoare la nivelul 

Universității din București; 

 

(2) În oricare din cazurile de mai sus, fie în urma unei sesizări, sau a autosesizării, directorul 

Școlii Doctorale de Biologie numește o comisie formată din 3 conducători de doctorat, care 

analizează situația și elaborează un raport care va conține și propuneri pe măsură; 

  

https://doctorat.unibuc.ro/proceduri-pentru-recunoasterea-calitatii-de-conducator-de-doctorat/
https://doctorat.unibuc.ro/proceduri-pentru-recunoasterea-calitatii-de-conducator-de-doctorat/
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(3) În cazul în care faptele conductorului de doctorat care se înscriu la punctul (1), litera a. 

vizează unul sau mai mulți studenți-doctoranzi, din comisie va face parte, cu statut de 

observator și un student-doctorand din CȘDB; 

 

(4) Aceste propuneri, care pot merge până la sancțiunea retragerii calității de membru al ȘD..., se 

comunică respectivilor conducători de doctorat, care au dreptul să transmită școlii doctorale o 

întâmpinare motivată într-un interval de o săptămână; 

 

(5) Propunerile de retragere a calității de membru, pentru care nu s-a făcut întâmpinare sau care 

sunt menținute și după analiza întâmpinării, sunt apoi discutate în adunarea generală a 

conducătorilor de doctorat, care le avizează cu votul majorității membrilor Școlii Doctorale 

de Biologie; 

 

(6) Propunerea avizată a comisiei de analiză este supusă votului CȘDB și apoi înaintată spre 

avizare de către conducerea Facultății de Biologie și aprobării de către CSUD; 

 

Art. 10 

(1) Un conducător de doctorat nu poate coordona studenţi-doctoranzi decât în domeniul în care a 

fost abilitat-domeniul biologie, cu excepția tezelor în cotutelă interdisciplinară; 

 

(2) Conducătorii de doctorat afiliaţi Școlii Doctorale de Biologie nu pot coordona studenţi-

doctoranzi la o altă IOSUD decât Universitatea din Bucureşti, cu excepția co-tutelelor inter-

instituționale; 

 

(3) Postul conducătorului de doctorat este înscris, de regulă în statul de funcții al unuia dintre 

departamentele Facultății de Biologie. Prin excepție, se poate constitui o normă de bază în 

statul de funcțiuni al Școlii Doctorale de Biologie, dacă cel puțin jumătate din aceasta 

reprezintă activitate didactică sau de cercetare realizată în Școala Doctorală de Biologie;  

(4) Cadrul didactic sau de cercetare conducător de doctorat este subordonat directorului şcolii 

doctorale, pentru partea din normă privind activitatea în cadrul şcolii doctorale, şi 

directorului departamentului, pentru partea din normă privind activitatea în cadrul 

departamentului, indiferent dacă postul se află în statul de funcţii al şcolii doctorale ori al 

departamentului; 

(5) Conducătorii de doctorat, care împlinesc vârsta de pensionare și care se implică efectiv în 

activitățile școlii doctorale, pot continua activitatea de conducere de doctorat, în condițiile 

Legii, fie în temeiul unui contract de muncă pe durată determinată, fie în regim de plata cu 

ora, inclusiv în calitate de profesori emeriți. Ei își păstrează calitatea de conducător de 

doctorat și pe cea de membri ai Școlii doctorale de Biologie, și pot continua îndrumarea 

studenților-doctoranzi pe care îi au, în aceleași condiții ca și conducătorii de doctorat titulari, 

până la încheierea activității acestora. Pentru a îndruma noi studenți-doctoranzi este necesar 

acordul CȘDB. Conducătorii de doctorat care nu mai au doctoranzi în coordonare își pot 

păstra calitatea de membru al școlii doctorale pe o durată determinată de 3 ani, cu aprobarea 

CȘDB și cu drept de reînnoire; 

(6) În cazul în care conducătorul de doctorat, care se pensionează, dorește să înceteze activitatea 

de conducere de doctorat, depune o solicitare la conducerea școlii doctorale și renunță la 

calitatea de membru al școlii doctorale. În acest caz, CȘDB decide asupra preluării 

studenților-doctoranzi de către alți conducători de doctorat, cu acordul acestora;   

(7) Persoanele care au calitatea de conducător de doctorat, fără a avea calitatea de titular în 

Universitatea din București, și care doresc să și-o exercite în cadrul Școlii Doctorale de 
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Biologie, pot deveni membre ale acesteia cu avizul CȘDB, al Consiliului Facultății de 

Biologie, al CSUD şi cu aprobarea Senatului universitar și pot conduce doctorate în aceleași 

condiții ca și conducătorii de doctorat titulari; 

(8)  Numărul studenților-doctoranzi, aflați în diverse stadii ale studiilor de doctorat, care pot fi 

îndrumați simultan de un conducător de doctorat care își desfășoară activitatea în cadrul 

Școlii Doctorale de Biologie este de 8; peste această limită, dar fără a se putea depăşi 

numărul maxim de 12 studenţi-doctoranzi, este necesară aprobarea prealabilă a CȘDB; 

(9) Numărul maxim de studenți-doctoranzi care pot fi îndrumați simultan de un conducător de 

doctorat poate fi depășit numai în mod excepțional și numai pe durată determinată, și anume 

în cazul reluării programului doctoral după întrerupere sau al preluării îndrumării unor 

studenți-doctoranzi de la alți conducători de doctorat, cu aprobarea CȘDB și a Consiliului 

pentru studiile universitare de doctorat și cu condiția ca respectivul conducător de doctorat să 

nu mai scoată la concurs noi posturi de studenți-doctoranzi vacante până când numărul 

studenților-doctoranzi îndrumați simultan nu scade sub numărul maxim prevăzut la alin. (8); 

(10) Nu se includ în numărul studenților-doctoranzi prevăzut la alin. (8) şi (9), la data 

concursului de admitere la doctorat: studenţii-doctoranzi aflaţi în întreruperea activităţii; 

studenţii-doctoranzi aflaţi în perioada de graţie pentru finalizarea şi susţinerea publică a tezei 

de doctorat; studenţii-doctoranzi care au susţinut public teza de doctorat, dar nu au fost încă 

validaţi; studenţii-doctoranzi care refac sau completează teza în urma nepromovării susţinerii 

publice ori a invalidării; studenţii-doctoranzi în cotutelă, pentru care conducătorul de 

doctorat nu are calitatea principală; 

(11) Un conducător de doctorat din Școala Doctorală de Biologie are dreptul să refuze să declare 

admis un candidat la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat şi să refuze să 

conducă teza de doctorat dacă apreciază că tema propusă de candidat nu se înscrie între 

preocupările sale prezente de cercetare şi/sau nu este importantă ori actuală din perspectivă 

ştiinţifică generală;  

(12) Un conducător de doctorat din Școala Doctorală de Biologie are dreptul să refuze să mai 

continue conducerea unei teze de doctorat, atunci când apreciază că există ori se poate naşte 

o situaţie de conflict de interese şi/sau de încălcare a normelor legale și/sau deontologice. 

Pentru aceleași motive (științifice ori privind conflictul de interese), un conducător de 

doctorat are dreptul să refuze să preia îndrumarea unui student-doctorand de la alt conducător 

de doctorat. Exercitarea acestor drepturi de către conducătorul de doctorat nu poate fi 

cenzurată de nicio autoritate academică; 

(13) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan cel mult 4 cercetători postdoctorali. 

Dispozițiile alin. (8), (9) și (10) se aplică în mod corespunzător; 

(14) Numărul maxim total cumulat de studenți-doctoranzi și de cercetători postdoctorali care pot 

fi îndrumați simultan de un conducător de doctorat nu poate fi, în nicio împrejurare, mai 

mare de 16; 

(15) Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii:  

a. să monitorizeze şi să evalueze permanent studentul-doctorand pe durata întregului 

stagiu doctoral;  

 

b. să fixeze, prin dialog cu studentul-doctorand, planul de pregătire individuală; 
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c. să propună sancţionarea studentului-doctorand care nu respectă normele ştiinţifice 

şi etice precum şi Codul de etică al Universităţii din Bucureşti; 

  

d. să evalueze rapoartele intermediare, în numărul stabilit prin planul de pregătire 

individuală;  

 

e. să comunice la timp notele sau calificativele, să facă transparente procedurile şi 

standardele de evaluare;  

 

f. Împreună cu membrii comisiei de îndrumare să prevină frauda în cercetarea 

științifică, inclusiv a plagiatului prin verificarea periodică prin soft-ul antiplagiat 

pus la dispoziție de Universitatea din București a referatelor, rapoartelor de 

cercetare, lucrărilor propuse pentru publicare;   

  

Art. 11.  
(1) Norma didactică a unui profesor universitar, respectiv a unui conferenţiar universitar, 

respectiv a unui lector universitar / şef de lucrări, care are calitatea de conducător de doctorat, 

se stabileşte la 7, respectiv 8, respectiv 10 ore convenţionale; 

(2) Normarea conducerii de doctorat se face pentru cel mult 12 studenţi-doctoranzi, pentru 

perioada studiilor universitare de doctorat de la înmatriculare până la susţinerea publică a 

tezei de doctorat, inclusiv pentru cei aflaţi în prelungirea programului de doctorat. Nu se 

normează studenţii-doctoranzi care nu se includ în numărul maxim de 12 studenţi-doctoranzi 

care pot fi îndrumaţi simultan; 

(3) Numărul studenţilor-doctoranzilor conduşi care se are în vedere la normare este cel avut în 

prima zi a anului universitar şi nu este influenţat de sporirea (prin reluarea activităţii după 

întrerupere, preluarea de alt conducător de doctorat, activitatea de refacere sau completare a 

tezei de doctorat etc.) ori scăderea (prin susţinerea tezei de doctorat, întrerupere, 

exmatriculare, schimbarea conducătorului de doctorat, deces etc.) numărului de studenţi-

doctoranzi pe parcursul anului universitar; 

(4) Se normează 0,5 ore convenţionale pentru fiecare student-doctorand condus care redactează 

teza de doctorat în limba română şi 0,5 x 1,25 = 0,63 ore convenţionale pentru fiecare 

student-doctorand condus care redactează teza de doctorat într-o limbă de circulaţie 

internaţională; 

(5) În cazul doctoratului în cotutelă, indiferent de forma cotutelei, inclusiv pentru cotutela în 

cazul conducătorului de doctorat care a depăşit vârsta de 65 de ani şi pentru cotutela cu o 

instituţie de învăţământ superior din străinătate, se normează numai activitatea 

conducătorului de doctorat principal; 

(6) La programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, se normează cu 2,5 ore 

convenţionale ora de curs în limba română şi cu 2,5 x 1,25 = 3,13 ore convenţionale ora de 

curs într-o limbă de circulaţie internaţională, respectiv cu 1,5 ore convenţionale ora de 

seminar, laborator şi alte asemenea în limba română şi cu 1,5 x 1,25 = 1,88 ore convenţionale 

ora de seminar, laborator şi alte asemenea într-o limbă de circulaţie internaţională. Numărul 

de săptămâni de activitate didactică avut în vedere la calcularea normei este de 12; 

(7) În cazul conducerii de postdoctorat, se aplică pentru normare aceleaşi reguli ca în cazul 

conducerii de doctorat, putând fi normată activitatea pentru conducerea a cel mult 4 

cercetători postdoctorali. 
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Art. 12.  

(1) Directorul şcolii doctorale reprezintă funcţie de conducere şi este salarizat la nivelul 

directorului de departament, chiar dacă postul său face parte din statul de funcţii al unui 

departamento; 

(2) Directorul centrului de studii universitare doctorale avansate, directorul centrului 

postdoctoral, directorul centrului de studii de master şi directorii centrelor sau laboratoarelor 

de cercetare, toate din cadrul şcolii doctorale, nu reprezintă funcţii de conducere şi nu sunt 

salarizate; 

(3) Se normează între 0,1 și 0,2 ore convenţionale (conform deciziei CȘUD) pentru fiecare 

student-doctorand îndrumat, fiecare membru al comisiilor de îndrumare, majorat cu 

coeficientul multiplicativ de 1,25 dacă teza de doctorat este redactată într-o limbă de 

circulaţie internaţională; 

(4) Membrii comisiei de susținere publică a tezei de doctorat sunt remuneraţi în sistemul plata cu 

ora, conform normelor și plafoanelor aprobate de consiliul de administrație. Se normează, 

astfel: 

a. preşedintele comisiei: 2 ore convenţionale pentru participare la susţinerea publică; 

 

b. conducătorul de doctorat: 15 ore convenţionale pentru întocmirea referatului şi 

participare la susţinerea publică; regula se aplică pentru ambii conducători de 

doctorat, în cazul doctoratului în cotutelă; 

 

c. referenţii oficiali: 10 ore convenţionale pentru întocmirea referatului şi 2 ore 

convenţionale pentru participare la susţinerea publică. 

 

Capitolul V- Studentul-doctorand 
 

Art. 13.  
(1) Studentul-doctorand are statutul prevăzut de „Lege”, „Cod”, „Cartă”, „Regulament”, 

Regulamentul Școlii doctorale de Biologie şi celelalte norme adoptate de Universitate, 

Facultatea de Biologie şi Școala Doctorală de Biologie; 

(2) Drepturile şi obligaţiile studentului-doctorand se stabilesc prin contractul de studii 

universitare de doctorat încheiat între acesta, conducătorul de doctorat şi reprezentantul legal 

al instituţiei; 

(3) Pentru activitatea de pregătire doctorală, studentul-doctorand se află sub autoritatea 

conducătorului de doctorat (a ambilor conducători de doctorat, în cazul cotutelei), ajutat de 

comisia de îndrumare, precum şi a CȘDB; 

(4) Pentru activitatea didactică, studentul-doctorand se află sub autoritatea titularului de curs / 

disciplină, precum şi a consiliului şi directorului departamentului şi a consiliului şi 

directorului Școlii Doctorale de Biologie; 

(5) Schimbarea conducătorului de doctorat se poate face prin cerere motivată din partea 

studentului-doctorand, la care trebuie să se adauge și acordul  ambilor conducători, atât a 

celui care urmează să preia doctorandul, cât și a celui ce a coordonat teza până la acel 

moment. Cererea, cât  acordul celor doi conducători de doctorat, vor fi supuse analizei în 

cadrul CȘDB. Dacă schimbarea conducătorului de doctorat presupune un conflict între 

doctorand și conducătorul de doctorat, CȘDB va încerca medierea conflictului prin discuții 

cu studentul-doctorand și conducătorul de doctorat;  
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(6) Studentul-doctorand poate efectua stagii de cercetare în afara țării numai cu acordul 

conducătorului de doctorat, după o prealabilă consultare cu instituția din străinătate. 

Tematica de cercetare abordată trebuie să fie în domeniul tezei de doctorat; 

 

(7) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe, din motive temeinice, pentru o perioadă de 

maximum 2 ani în condiţiile legii. 

(8) Durata studiilor universitare de doctorat este de 3 ani și se poate prelungi cu perioadele 

cumulate de întrerupere şi/sau prelungire. Programul Școlii Doctorale poate fi întrerupt în 

cazurile de boală, care impun imposibilitatea desfășurării unei activități normale, dovedită 

prin acte medicale sau în cazul concediului de creștere a copilului. De regulă, perioadele de 

întrerupere şi/sau prelungire cumulate nu pot depăşi 2 ani;  

(9) Studentul-doctorand poate depune solicitările privind schimbările intervenite în timpul 

studiilor universitare de doctorat la Școala Dctorală de Biologie, de regulă, înainte de efectul 

produs de solicitare;  

(10) Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor sau la emiterea 

dispoziției de exmatriculare; 

(11) Studentul-doctorand are următoarele drepturi prevăzute de legislația în vigoare: 

  

a. să beneficieze de o îndrumare adecvată; 

  

b. să aibă acces la resursele de cercetare (echipamente de cercetare, reactivi, 

consumabile) și documentare (bibliotecă, acces la reviste online), atât din 

Universitatea din București cât și din laboratoare, instituții, organe și organisme 

din afara Universității din București, capabile să ofere date necesare realizării tezei 

de doctorat; 

 

c. să conteste calificativele obţinute, în conformitate cu prevederile legale şi cu 

procedurile Universităţii din Bucureşti; 

  

d. să beneficieze, dacă este cazul, de cotutelă, în ţară sau în străinătate, conform 

acordurilor instituţionale şi în limita mijloacelor disponibile;  

 

e. să conteste rezultatul evaluărilor, în condiţiile legii;  

 

(12) Studentul-doctorand are următoarele obligaţii prevăzute de legislația în vigoare:  

 

a. să parcurgă toate modulele de curs prevăzute în planul de pregătire individuală de 

comun acord cu conducătorul de doctorat, şi să respecte termenele stabilite pentru 

referate și rapoarte de cercetare;  

 

b. să respecte standardele academice de documentare şi elaborare ale unei teze de 

doctorat;  

 

c. să se integreze în echipa ştiinţifică a conducătorului de doctorat;  

 

d. să prezinte rapoarte intermediare şi să publice articole în termenele şi condiţiile 

planului de pregătire individuală; 
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e. să respecte normele deontologice și de redactare a tezei de doctorat stabilite de 

Școala Doctorală de Biologie și să-și asume, prin declarație scrisă, faptul că 

referatele și teza nu sunt rezultatul unei fraude sau a plagiatului; 

 

f. să publice cel puţin 2 articole în perioada studiilor universitare de doctorat, în 

termenele şi condiţiile planului de pregătire individuală şi standardele Școlii 

doctorale de Biologie. Articolele/rezumatele publicate de studentul-doctorand din 

conținutul tezei de doctorat trebuie să menţioneze afilierea instituţională la 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie; 

 

g. Conducătorul de doctorat trebuie să fie co-autor la toate publicaţiile rezultate din 

tematica tezei de doctorat şi supuse evaluării pentru acordarea titlului de doctor; 

 

(13) Studentul-doctorand poate desfăşura activităţi didactice, potrivit contractului de studii de 

doctorat, în limita a maxim 6 ore convenţionale didactice pe săptămână, conform legii. 

Activităţile didactice care depăşesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu legislaţia 

în vigoare; 

 

(14) Studentul-doctorand înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă poate obţine bursă de 

doctorat, care se acordă prin concurs organizat de Școala Doctorală de Biologie;  

 

(15) Bursa se suspendă pe perioadele de întrerupere a studiilor doctorale aprobate;  

 

(16) Studentul-doctorand exmatriculat din ciclul de studii doctorale pierde calitatea de student-

doctorand şi, în mod automat, pierde dreptul la bursă;  

 

 

Capitolul VI - Dispoziţii finale şi tranzitorii 
 

Art. 14.  
(1) Prezentul Regulament a fost elaborat de către CȘDB, prin consultarea conducătorilor de 

doctorat membri ai Școlii Doctorale de Biologie, cu respectarea Regulamentului studiilor 

universitare de doctorat în Universitatea din București, în forma consolidată și a tuturor 

actelor normative în domeniu, cu forță juridică superioară; 

 

(2) Prezentul Regulament se completează, ca drept comun și în măsura compatibilității, cu 

normele regulamentare aplicabile studenților de la nivelurile de licență și master;  

 

(3) Regulamentul a fost avizat prin votul conducătorilor de doctorat membri ai Școlii Doctorale 

de Biologie, potrivit reglementărilor în vigoare, Consiliul Facultății de Biologie și aprobat de 

CSUD în data de 27 martie 2019. 

 

(4) La data intrării sale în vigoare, orice alte dispoziții contrare se abrogă; 

 


