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CAPITOLUL I  

Dispoziţii generale 

 
Art. 1. (1) Regulamentul Şcolii Doctorale în Chimie ("Regulament ŞDCh") este adoptat în temeiul 
Regulamentului instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii universitare 
de doctorat din Universitatea din Bucureşti ("Regulament UB"), al Codului studiilor universitare 
de doctorat ("Cod"), aprobat prin HG nr. 681/2011, Legii nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale 
("Lege") şi al Codului de Etică al Universităţii din Bucureşti ("Cod etică"). 
 (2) Regulamentul se aplică pentru Şcoala Doctorală în Chimie (ŞDCh) din cadrul Facultăţii 
de Chimie care funcţionează în cadrul Universităţii din Bucureșşti. 
 (3) Potrivit principiului subsidiarităţii, toate domeniile care nu sunt reglementate expres 
prin Lege, Cod, Cod etică sau Regulament SDCh sunt, în limita acestora, de competenţa 
Consiliului Şcolilor Doctorale în Chimie, prin hotărâri adoptate în temeiul acestora. 
Art. 2. (1) Doctoratul în Facultatea de Chimie este de tipul doctorat ştiinţific. 
 (2) Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică, finalizat prin teza de doctorat. 
Art. 3. (1) În Şcoala Doctorală în Chimie doctoratul ştiinţific se organizează în Ştiinţe Exacte, 
domeniul Chimie pentru următoarele direcţii de cercetare: 

 Chimie anorganică 

 Chimie organică 

 Cataliză şi Chimie tehnologică 

 Chimie fizică şi radiochimie 

 Chimie analitică 
 (2) Pentru direcţiile de cercetare noi, care apar odată cu dezvoltarea ştiinţei sau pentru 
domeniile fundamentale în care Facultatea de Chimie îşi extinde oferta educaţională, se pot 
valida noi conducători de doctorat şi se pot organiza doctorate în aceste direcţii.  
 (3) Şcoala Doctorală în Chimie promovează interdisciplinaritatea în studiile universitare 
de doctorat.  

 

CAPITOLUL II  

Organizarea studiilor universitare de doctorat 

 
Art. 4. (1) La nivelul Şcolii Doctorale în Chimie se constituie Consiliul Şcolii Doctorale în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, şi care este responsabil de organizarea şi desfăşurarea 
întregii activităţi de pregătire doctorală. 
 (2) În organizarea studiilor doctorale, Şcoala Doctorală în Chimie poate încheia 
parteneriate sau consorţii cu alte instituţii de învăţământ superior sau cu unităţi de cercetare-
dezvoltare, din ţară sau din străinătate. 
 (3) Atribuţiile Consiliului Şcolii Doctorale sunt cele menţionate în Regulamentul UB. 
Art. 5. (1) Organizarea şi gestionarea programelor doctoranzilor înmatriculaţi în cadrul Şcolii 
Doctorale în Chimie se face la nivelul facultăţii prin Secretariatul Şcolii Doctorale. 
 (2) Consiliul Şcolii Doctorale are obligaţia să reglementeze activitatea secretariatului în 
aşa fel încât, organizarea şi gestionarea programelor de studii ale doctoranzilor să se realizeze 
în cele mai bune condiţii. 
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CAPITOLUL III  

Conducătorul de doctorat 

 
Art. 6. (1) Conducătorul de doctorat îşi desfăşoară activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică 
în Facultatea de Chimie sau în instituţii care formează consorţii de studii doctorale cu Şcoala 
Doctorală în Chimie.  
  (2) Un conducător de doctorat îşi poate desfăşura activitatea prin afiliere la o singură 
instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat. 
Art. 7. (1) Conducătorului de doctorat are următoarele drepturi : 

a) să asigure consiliere academică referitoare la programul de pregătire universitară 
(cursuri adecvate, elaborarea referatelor şi proiectelor), programul de cercetare 
ştiinţifică (corpusul investigaţiei, metoda de cercetare, cadrul teoretic, strategia de 
elaborare a tezei şi rapoartele ştiinţifice intermediare); 

b) să înceteze relaţia de îndrumare, pe motive întemeiate, cu acordul Consiliului Şcolii 
doctorale şi al CSUD. 

Art. 8. (1) 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; 
c) să propună sancţionarea studentului-doctorand care nu respectă normele ştiinţifice 

şi etice precum şi Codul de etică al Universităţii din Bucureşti; 
d) să propună sancţionarea studenţilor-doctoranzi care nu se integrează în calendarul 

stabilit prin planul de pregătire individuală; 
e) să evalueze rapoartele intermediare, în numărul stabilit prin planul de pregătire 

individuală; 
f) să comunice la timp notele sau calificativele, să facă transparente procedurile şi 

standardele de evaluare. 
 

CAPITOLUL IV  

Asigurarea calităţii în cadrul studiilor universitare de doctorat 

 
Art. 9. Şcoala Doctorală în Chimie este responsabilă de asigurarea standardelor de calitate în 
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat. 
 

CAPITOLUL V 

Organizarea ciclului de studii universitare de doctorat 

 
Art. 10. (1) Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară în cadrul şcolii doctorale 
pe baza planului de învăţământ stabilit de Consiliul şcolii doctorale şi aprobat de CSUD.  
 (2) Programul de pregătire al studenţilor-doctoranzi bazat pe studii universitare 
avansate se derulează în anul I pe durata a maximum 12 săptămâni, are un număr de 30 de 
credite. Programul se poate desfăşura compact sau fragmentat pe durata primului an 
universitar (de regulă, în primul semestru al anului universitar). 
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 (3) În programul de pregătire a studentului-doctorand sunt incluse activităţile care să 
asigure formarea ştiinţifică a doctorandului: 

a) cursuri oferite de Şcoala Doctorală în Chimie; 
b) cursuri complementare, recunoscute prin transfer de credite, oferite de alte şcoli 

doctorale sau de programele de master; 
c) cursuri opţionale; 
d) seminarii doctorale; 
e) activităţi de cercetare sub îndrumare; 
f) participări la evenimente ştiinţifice; 
g) prezentări de rapoarte de cercetare. 

(4) Alături de disciplinele care vizează formarea de competenţe profesionale în chimie, 
planul de învăţământ al şcolii doctorale cuprinde şi modulul de pregătire complementară 
bazată pe munca independentă a studentului-doctorand.  

(5) În conceperea activităţilor complementare, şcoala doctorală oferă module de 
pregătire care să asigure studentului-doctorand competenţe transversale pentru: 

a) a descoperi soluţii inovative şi a le comunica eficient; 
b) a elabora proiecte de cercetare în diferite competiţii naţionale şi internaţionale; 
c) a asigura un bun management al timpului şi al resurselor implicate în cercetare; 
d) a evalua calitatea şi performanţa activităţii de cercetare individuală; 
e) a se integra şi a lucra în echipe de cercetare. 

(6) Rezultatele evaluării activităţilor din planul de învăţământ se exprimă prin 
următoarele calificative: „Foarte bine” (echivalent în notă: 9-10); „Bine” (echivalent în notă: 7-
8), „Satisfăcător” (echivalent în notă: 5-6), „Nesatisfăcător” (echivalent în notă: mai mic de 5). 
Calificativele „Foarte bine”, „Bine” şi „Satisfăcător” permit studentului-doctorand să 
promovaeze activitatea respectivă. 
Art. 11. (1) 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. Se pot accepta una sau 
mai multe perioade de prelungire care, cumulate, nu pot depăşi 2 ani. 
Art. 12. Doctoratul se organizează şi se desfăşoară de regulă în limba română. În contractul de 
studii doctorale se poate prevedea organizarea şi desfăşurarea doctoratului într-o limbă de 
circulaţie internaţională.  
Art. 13 În cazul în care comisia pentru susţinere publică a tezei de doctorat include referenţi 
străini, teza va fi redactată într-o limbă de circulaţie internaţională (de preferinţă limba engleză) 
iar susţinerea publică a tezei va fi în aceeaşi limbă.  
Art. 14. (1) Programul de cercetare se realizează sub îndrumarea conducătorului de doctorat, în 
cadrul unei comisii de îndrumare. 

(2) Consiliul şcolii doctorale avizează compatibilitatea dintre tema tezei de doctorat şi 
domeniul de cercetare al conducătorului de doctorat. 

(3) În cazul doctoratului interdisciplinar, îndrumarea poate fi realizată de doi 
conducători de doctorat din domeniile ilustrate în programul de cercetare. Cei doi conducători 
de doctorat pot fi afiliaţi la aceeaşi instituţie organizatoare de doctorat sau la altă instituţie 
organizatoare de doctorat. 

(4) În cazul în care cei doi conducători sunt afiliaţi la instituţii diferite se încheie un 
acord de cotutelă.  

(5) Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate de 
studentul-doctorand conform planului de pregătire individuală, anexă la contractul de studii 
doctorale. 
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(6) Stagiile de cercetare se pot efectua numai cu acordul conducătorului de doctorat, 
după o prealabilă consultare cu instituţia din străinătate. Tematica de cercetare abordată 
trebuie să fie în domeniul tezei de doctorat.  

(7) Programul de cercetare ştiinţifică se finalizează prin susţinerea publică a tezei de 
doctorat. 
Art. 15. (1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă internaţională. În 
acest caz, doctorandul îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui 
conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă ţară, pe baza 
unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. 

(2) Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat care înmatriculează iniţial 
studentul-doctorand are rolul principal, iar instituţia parteneră are rolul de cotutelă. 

(3) Acordul menţionat la alin. (1) 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. 16 (1) Cheltuielile ocazionate de organizarea programului de studii universitare avansate, 
de susţinerea examenelor, prezentarea proiectelor de cercetare ştiinţifică şi susţinerea publică 
a tezei de doctorat se asigură de către Universitatea din Bucureşti. 

(2) Şcoala doctorală va asigura condiţiile pentru: 
a) organizarea periodică a unor sesiuni de comunicări ştiinţifice; 
b) organizarea susţinerii tezelor de doctorat; 
c) alte activităţi aprobate de Consiliul şcolii doctorale. 

(3) Normarea activităţilor la şcoala doctorală se realizează potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare.  
Art. 17. (1) Un conducător de doctorat 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. 
El are de asemenea acest drept, precum şi 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 şi/sau deontologice. Pentru aceleaşi motive 
(ştiinţifice 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 conducătorul de doctorat nu poate fi cenzurată de nicio autoritate academică. 

(2) Doctorandul poate solicita Consiliului şcolii doctorale schimbarea conducătorului de 
doctorat în cazul în care acesta este indisponibil mai mult de un an sau nu respectă clauzele din 
contractul de studii. 

(3) Consiliul şcolii doctorale aprobă schimbarea după obţinerea acordului scris al noului 
conducător de doctorat, în cadrul aceluiaşi domeniu de studiu. 
Art. 18. (1) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand 
până în momentul finalizării acesteia în vederea susţinerii publice. 

(2) Schimbarea titlului tezei de doctorat se aprobă de către Consiliul şcolii doctorale, în 
cadrul aceluiaşi domeniu în care a fost înmatriculat doctorandul, şi nu implică modificarea 
duratei ciclului de studii universitare de doctorat. 

(3) În cazul doctoratului în cotutelă, schimbarea titlului tezei de doctorat se face cu 
acordul ambelor instituţii. 
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CAPITOLUL VI 

Doctorandul 

 
Art. 19. Persoana admisă la doctorat are pe toată durata ciclului de studii universitare de 
doctorat calitatea de student-doctorand. 
Art. 20. Studentul-doctorand are dreptul: 

a) să beneficieze de o îndrumare adecvată; 
b) să conteste calificativele obţinute, în conformitate cu prevederile legale şi cu 
procedurile Universităţii din Bucureşti. 
c) să beneficieze, dacă este cazul, de cotutelă, în ţară sau în străinătate, conform 
acordurilor instituţionale şi în limita mijloacelor disponibile; 
d) să conteste rezultatul evaluărilor, în condiţiile legii; 

Art. 21. Studentul-doctorand are obligaţia: 
a) să respecte standardele academice de documentare şi elaborare ale unei teze de 
doctorat; 
b) să parcurgă toate modulele de curs prevăzute în planul de pregătire individuală de 
comun acord cu conducătorul de doctorat, şi să respecte termenele stabilite; 
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; 
e) să respecte normele de redactare a tezei stabilite de şcoala doctorală. 

Art. 22. (1) Studentul-doctorand înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă poate obţine bursă 
de doctorat, care se acordă prin concurs organizat de şcoala doctorală. 
 (2) Conform prevederilor din contractul de studii, bursa de doctorat se acordă fie pe 
întreaga perioadă a ciclului de studii universitare de doctorat, fie pe una dintre componentele 
acestui ciclu. Bursa se suspendă pe perioadele de întrerupere a studiilor doctorale, aprobate.  
 (3) Studentul-doctorand exmatriculat din ciclul de studii doctorale pierde calitatea de 
student-doctorand şi, în mod automat, pierde dreptul la bursă. 
 

CAPITOLUL VII 

Admiterea la studii universitare de doctorat 

 
Art. 23 (1) Admiterea la studii universitare de doctorat se face anual, de regulă în luna 
septembrie pentru fiecare poziţie de student-doctorand, declarată vacantă de fiecare 
conducător de doctorat. 

(2) Evaluarea candidaţilor se va face pe domenii pentru fiecare conducător de 
doctorat, de către comisiile constituite în acest sens. 
Art. 24. (1) Concursul de admitere cuprinde o serie de probe specifice domeniului de studii de 
doctorat şi un examen de competenţă lingvistică.  

(2) Probele de admitere pot fi constituite, conform specificului fiecărui domeniu, fie 
din evaluarea cunoştinţelor pe baza unor examene orale sau scrise, fie din prezentarea şi 
dezbaterea unui proiect tematic, care trebuie să includă o definire teoretică şi critică, o 
evaluare a tendinţelor ştiinţifice din domeniul de cercetare propus, o bibliografie adecvată şi o 
proiecţie a traseului de formare doctorală. 
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Art. 25. (1) Examenul de competenţă lingvistică se susţine la centrul de Limbi Străine al 
Universităţii din Bucureşti, sub forma paşaportului/portofoliului lingvistic european. Sunt 
acceptate şi certificatele de competenţă lingvistică eliberate de instituţiile recunoscute de 
Universitatea din Bucureşti. 
             (2) Dacă un candidat a obţinut în ultimii 2 ani un certificat de competenţă lingvistică cu 
recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar. 
            (3) Începând cu anul universitar 2006-2007, standardul minim pentru candidat este să 
folosească o limbă de circulaţie internaţională la nivel B2, conform cadrului de referinţă 
elaborat de Consiliul Europei. 
Art. 26. (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii doctorale numai 
absolvenţii cu diplomă de masterat sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate, conform 
art. 153. alin. (2) din Legea nr.1/2011. 

(2) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studiile universitare de doctorat au 
dreptul să se înscrie, o singură dată, la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă. 
Candidaţilor reînscrişi la doctorat li se pot recunoaşte, la cerere, cu aprobarea Consiliului şcolii 
doctorale, creditele obţinute în stagiul anterior de pregătire doctorală. 
Art. 27. Validarea rezultatelor concursului de admitere la doctorat se face de către Consiliul 
şcolii doctorale iar decizia de înmatriculare în ciclul de studii de doctorat se emite de Rectorul 
universităţii. 
 

CAPITOLUL VIII 

Elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat 

 
Art. 28. (1) Teza de doctorat se elaborează în conformitate cu Ghidul de redactare a tezelor de 
doctorat elaborat de Consiliul şcolii doctorale. 

 (2) Cerinţele care trebuiesc îndeplinite de candidaţii la titlul de doctor în Chimie în 
vederea aprobării susţinerii publice a tezei de doctorat sunt: 

a) Publicarea a minim 2 publicaţii originale în reviste cotate ISI,  cu adresa de 
corespondenţă a Universităţii din Bucureşti, din care cel puţin o publicaţie într-o 
revistă cotată ISI din strainătate, care să conţină cercetările efectuate de către 
studentul-doctorand şi care fac parte din teza de doctorat supusă evaluării. 

b) Toate publicaţiile supuse evaluării pentru acordarea titlului de doctor, respectiv a 
calificativului corespunzător, trebuie să prezinte date originale obţinute de către 
studentul-doctorand şi incluse în teza de doctorat analizată. 

c) O publicaţie poate fi utilizată pentru evaluarea unei singure teze de doctorat. În caz 
excepţional, când mai mulţi studenţi-doctoranzi sunt co-autori la aceeaşi publicaţie, 
conducătorul de doctorat va preciza în scris contribuţia fiecărui student-doctorand, 
respectiv includerea cercetărilor corespunzătoare în tezele de doctorat ale acestora. 

d) Conducătorul de doctorat trebuie să fie co-autor la cel puţin una dintre publicaţiile 
supuse evaluării pentru acordarea titlului de doctor. 

(3) Se recomandă ca studentul-doctorand să fie prim autor la cel puţin una dintre 
publicaţiile supuse evaluării pentru acordarea titlului de doctor. 

(4) Teza de doctorat finalizată se supune unei dezbateri preliminare, în cadrul 
departamentului de specialitate sau al centrului de cercetare, în prezenţa conducătorului de 
doctorat şi a membrilor comisiei de îndrumare. Procesul-verbal al şedinţei va conţine o sinteză 
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a dezbaterilor şi va fi semnat de către conducătorul de doctorat şi membrii comisiei de 
îndrumare. 

(5) Susţinerea publică poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat şi 
comisia de îndrumare şi-au dat acordul.  

(6) Teza de doctorat se prezintă Consiliului şcolii doctorale, însoţită de lista cu lucrări 
ştiinţifice, referatul de acceptare al conducătorului de doctorat şi de procesul-verbal al şedinţei 
de dezbatere preliminară organizată conform alin (4). 

(7) În cazul doctoratului în cotutelă, teza de doctorat se depune la instituţia la care a 
fost realizată înmatricularea la studiile universitare de doctorat, împreună cu referatele de 
acceptare ale celor doi conducători de doctorat şi de sintezele dezbaterilor preliminare 
organizate în cele două instituţii partenere la cotutelă. 
Art. 29. (1) Conducerea şcolii doctorale trimite teza de doctorat spre evaluare membrilor unei 
comisii de specialişti, denumită  comisie de doctorat. 

(2) Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat (conducătorii de 
doctorat, în cazul tezelor în cotutelă) şi aprobată de Consiliul şcolii doctorale (de Consiliul şcolii 
doctorale din care face parte conducătorul de doctorat principal, în cazul tezelor de doctorat în 
cotutelă) şi de Rectorul Universităţii (inclusiv în cazul tezelor de doctorat în cotutelă, când 
conducătorii de doctorat fac parte din două IOSUD, iar Universitatea este IOSUD principală). 

(3) Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri: preşedinte, conducătorul 
de doctorat şi cel puţin 3 referenţi oficiali, din ţară sau străinătate, şi din care cel puţin doi îşi 
desfăşoară activitatea în afara Universităţii din Bucureşti. 

(4) Preşedintele comisiei de doctorat este directorul şcolii doctorale sau delegatul 
acestuia dintre conducătorii de doctorat membri în Consiliul şcolii doctorale. 

(5) Referenţii oficiali din comisiile de doctorat, au titlul de doctor, sunt specialişti în 
domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, şi au cel puţin funcţia didactică de 
conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II, ori au calitatea de conducător de 
doctorat, în ţară sau străinătate. 

(6) Referenţii oficiali din comisia de doctorat trebuie să fie membri ai universităţilor din  
Consorţiul Universitaria, universităţi de cercetare avansată şi educaţie, sau institute naţionale 
de CDI sau ale Academiei Române recunoscute de către Consorţiu. Celelalte situaţii vor fi 
analizate individual de către Consiliul şcolii doctorale. 

(7) În cazul doctoratului în cotutelă comisia de doctorat este formată din specialişti din 
ambele instituţii. Comisia de doctorat poate fi completată cu 1-2 specialişti dintr-o terţă 
instituţie de învăţământ superior. Preşedintele comisiei de doctorat este directorul şcolii 
doctorale la care a fost înmatriculat doctorandul. 

(8) Secretariatul şcolii doctorale va trimite către referenţi Dispoziţia Rectorului 
Universităţii din Bucureşti pentru aprobarea comisiei de doctorat, adresa Şcolii Doctorale în 
Chimie cu cerinţele de evaluare a tezei şi un exemplar din teza de doctorat. 

(9) Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză la conducerea şcolii 
doctorale, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii tezei de doctorat. În cazul în care 
unul sau doi referenţi oficiali apreciază că teza este nesatisfăcătoare, aceasta va trebui 
refăcută. Teza de doctorat refăcută se depune la conducerea şcolii doctorale cu acordul scris al 
conducătorului ştiinţific şi al referenţilor oficiali implicaţi. 

(10) În cazul în care unul dintre membrii comisiei de doctorat devine indisponibil, el 
poate fi schimbat la propunerea conducătorului ştiinţific şi cu aprobarea Consiliului şcolii 
doctorale. 

(11) Susţinerea publică a tezei de doctorat poate fi organizată numai dacă toate 
referatele oficiale sunt favorabile. 
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(12) Conducerea şcolii doctorale asigură accesul la conţinutul tezei de doctorat prin 
biblioteca de profil sau prin afişare electronică pe site-ul Universităţii din Bucureşti sau prin 
postarea pe pagina de internet a rezumatului tezei de doctorat. 

(13) Studentul-doctorand va elabora un rezumat al tezei de doctorat, în limba romănă 
şi un rezumat în limba engleză care se afişează pe pagina de internet a şcolii doctorale cu cel 
puţin 14 zile înaintea datei de susţinere publică. 

(14) În cazul în care doctoratul se susţine într-o limbă de circulaţie internaţională, 
rezumatul tezei de doctorat se elaborează şi se difuzează în mod obligatoriu în limba română. 
Art. 30. (1) Teza de doctorat se susţine public în faţa comisiei de doctorat. 
             (2) Data şi locul susţinerii tezei de doctorat se afişează la sediul şcolii doctorale cu cel 
puţin 14 zile înainte de data stabilită de preşedintele comisiei de doctorat. 
             (3) Studentul-doctorand are obligaţia să depună teza de doctorat la biblioteca Facultăţii 
de Chimie cu cel puţin 14 zile înainte de data susţinerii publice. 
             (4) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin 4 din membrii 
comisiei de doctorat, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei de doctorat şi a 
conducătorului de doctorat. 

(5) În cazul tezei redactată într-o limbă de circulaţie internaţională, este posibil ca 
prelegerea publică să se realizeze în respectiva limbă. 

(6) Este interzisă solicitarea ca studentul-doctorand să contribuie la decontarea unor 
cheltuieli aferente deplasării unor membri ai comisiei de doctorat sau organizării susţinerii 
publice a tezei de doctorat. 
Art. 31. (1) În urma susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia de doctorat evaluează şi 
deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie studentului-doctorand. 
Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent” („Summa cum laude”) „Foarte bine” („Magna 
cum laude”), „Bine” („Cum laude”),  „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător”.  

(2) Pragurile valorice minimale pentru acordarea calificativelor sunt exprimate în 
raport cu  factorul de impact1 cumulat (FIcumulat) pentru publicaţiile supuse evaluării. Factorul de 
impact cumulat se calculează, la data depunerii tezei de doctorat, luând în considerare valoarea 
FI pentru anul în care a fost publicat articolul supus evaluării. În situaţia în care FI nu a fost 
calculat pentru un an, se va lua în calcul valoarea din anul precedent. 

Pragurile valorice minimale sunt:  
- Calificativ „Nesatisfăcător” :  FIcumulat  ≤ 1 
- Calificativ „Satisfăcător” :  1 < FIcumulat ≤ 2 
- Calificativ „Bine” („Cum laude”) :  2 < FIcumulat ≤ 5 
- Calificativ „Foarte bine” („Magna cum laude”) : 5 < FIcumulat ≤ 10 
- Calificativ „Excelent” („Summa cum laude”) - FIcumulat t > 10 

(3) În cazul în care din grupul de autori al publicaţiilor supuse evaluării fac parte doi sau 
mai mulţi doctoranzi, factorul de impact al publicaţiei respective va fi împărţit la numărul 
doctoranzilor care sunt co-autori. 

(4) Studenţii-doctoranzi care parcurg Programul de pregătire bazat pe studii 
universitare avansate, stabilit de comun acord cu conducătorul de doctorat, şi nu obţin 30 de 
credite, pot susţine public teza de doctorat, dar calificativul maxim pe care îl pot obţine este 
„Bine” („Cum laude”). 

(5) Pentru acordarea calificativelor „Excelent” („Summa cum laude”) şi „Foarte bine” 
(„Magna cum laude”) studentul-doctorand trebuie să fie prim autor la cel puţin una dintre 
publicaţiile supuse evaluării pentru acordarea titlului de doctor. 

                                                
1 calculat de Thomson Reuters în Journal Citation Reports. 
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(6) În cazul acordării calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat va preciza 
elementele care urmează să fie refăcute sau completate şi va stabili o nouă susţinere publică a 
tezei de doctorat. 

 (7) Conducerea şcolii doctorale întocmeşte formalităţile necesare validării de către 
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare a hotărârii de 
acordare a titlului de doctor. 
 

CAPITOLUL IX 

Conferirea titlului de doctor şi eliberarea diplomei 

 
Art. 32. (1) Hotărârea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor, împreună cu 
documentele necesare, se înaintează Biroului de studii doctorale al Universităţii din Bucureşti. 

(2) Biroul de studii doctorale transmite dosarul de doctorat Ministerului Educaţiei 
Naţionale în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către Consiliul Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. 
Art. 33.  (1) Înmânarea diplomei de doctor poate fi făcută în cadrul unei ceremonii publice. 
 

CAPITOLUL X 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 
Art. 34. (1) Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică şi studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi 
înainte de intrarea sa în vigoare, dacă tezele lor de doctorat nu au fost supuse analizei 
preliminare în cadrul departamentului de specialitate sau al colectivului de cercetare până la 
data de 01 octombrie 2011.  

(2) Articolul 10-(6) din prezentul Regulament se aplică pentru evaluarea studenţilor-
doctoranzi înmatriculaţi începând cu data de 1 octombrie 2013. 
 (2) Prezentul Regulament a fost aprobat în Şedinţa Şcolii Doctorale în Chimie din data de 
17 ianuarie 2013 şi avizat în Consiliul Facultăţii de Chimie din data 24 ianuarie 2013. 
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